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مقدمه ای بر بازار کار کانادا
کشــور کانــادا یکــی از کشــورهایی اســت کــه از نظــر اقتصــادی رشــد بســیار خوبــی در ســال هــای اخیــر
داش ــته اس ــت و ای ــن ام ــر ب ــه دلی ــل اس ــتخدام نیروه ــای متخص ــص داخلــی و بی ــن المللــی در ح ــوزه
هــا و بخــش هــای مختلــف اســت .طبــق تحقیقــات انجــام شــده ،نــرخ بیــکاری در کانــادا حــدودا %۷.۸
اس ــت ک ــه ای ــن ع ــدد ب ــرای کش ــور کان ــادا معق ــول ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
آنچـــه باعـــث جـــذب نیروهـــای بیـــن المللـــی بـــرای مشـــاغل مختلـــف در کشـــور کانـــادا شـــده ،کمبـــود
نیروهـــای کار در حـــوزه هـــا و مشـــاغل مختلـــف اســـت.

وضعیت بازار کار در استان های مهم کانادا به صورت کلی
●استان کبک بیشترین افزایش اشتغال در کانادا را از آوریل تا می  ۲۰۲۰ثبت کرده است.
●ن ــرخ بی ــکاری در اس ــتان کب ــک هم ــواره در ح ــال کاه ــش اس ــت و بیش ــترین می ــزان فرص ــت ش ــغلی
را درکان ــادا داش ــته اس ــت.
●اس ــتان آنتاری ــو محب ــوب تری ــن مقص ــد ب ــرای نیروه ــای کار ت ــازه وارد ب ــه کش ــور کان ــادا اس ــت .در
ای ــن اس ــتان دفات ــر مرک ــزی بس ــیاری در ح ــوزه ه ــای اقتص ــادی در ش ــهرهای ب ــزرگ ای ــن اس ــتان مث ــل
تورنت ــو وج ــود دارد.
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●ب ــازار کار در ش ــهرهای تورنت ــو ،مونت ــرال و ونک ــوور نس ــبت ب ــه بقی ــه ش ــهرها بهت ــر اس ــت و بیش ــتر
مهاج ــران ب ــه ای ــن ش ــهرها ب ــرای کار در س ــنین  ۲۵ت ــا  ۵۴س ــال مهاج ــرت م ــی کنن ــد.
●افــرادی کــه در اســتان هــای مانیتوبــا ،ساســکاچوان و آلبرتــا مســتقر مــی شــوند از میــزان اشــتغال
بســـیار باالتـــری نســـبت بـــه مهاجرانـــی کـــه بـــه اســـتان هـــا یـــا مناطـــق دیگـــر مهاجـــرت مـــی کننـــد
برخ ــوردار هس ــتند.
●دلی ــل اصل ــی اینک ــه مهاج ــران س ــاکن مانیتوب ــا ،ساس ــکاچوان و آلبرت ــا از اش ــتغال باالت ــری نس ــبت
ب ــه مهاج ــران س ــاکن در س ــایر مناط ــق کان ــادا برخوردارن ــد ای ــن اس ــت ک ــه طــی س ــه س ــال گذش ــته ای ــن
س ــه اس ــتان ب ــه ط ــور م ــداوم پایی ــن تری ــن ن ــرخ بی ــکاری را در کان ــادا داش ــته ان ــد.

کار در کانادا
شرایط و مهارت های الزم برای کار در کانادا
●تسلط به زبان انگلیسی
●تسلط به زبان فرانسه برای داوطلبان استان کبک و یا استان های فرانسوی زبان
●داشتن سابقه کاری مرتبط
●داشتن مدرک دانشگاه یا کالج
●گواهی عدم سوء پیشینه برای کانادا
●داشتن سالمت پزشکی و عدم داشتن بیماری های خاص
●ارائه مدارکی که اثبات کند بعد از اتمام دوره کاری خود به کشورتان باز می گردید
●داشتن تمکن مالی ویزای کانادا
●پیدا کردن کارفرمایی که دارای صالحیت کار در کانادا باشد.
●ارائه مدارکی که اثبات کند وجود شما برای کانادا خطری ندارد.
●داشتن مجوز اقامت موقت کانادا
●داشتن جاب آفر کانادا
در ادامه ،به شرح بازار کار هر یک از مشاغل موجود در کانادا خواهیم پرداخت .با ما همراه باشید.
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ایستگـاه تجـربه
 -1بــرای پیــدا کــردن کار در کانــادا رزومــه ای بــا اســتاندارد هــای کانادایــی تهیــه کنیــد .ایــن
اســتانداردها عبارتنــد از:
●در کانـــادا ،شـــما هرگـــز از عکســـی در رزومـــه خـــود اســـتفاده نمـــی کنیـــد و همچنیـــن اطالعـــات
شـــخصی غیـــر از نـــام و اطالعـــات تمـــاس خـــود را درج نمـــی کنیـــد.
●هرگ ــز نبای ــد :س ــن خ ــود را بی ــان کنی ــد ،قومی ــت ی ــا پیش ــینه فرهنگــی خ ــود را بی ــان کنی ــد ،ویژگــی
هـــای فیزیکـــی خـــود را توصیـــف کنیـــد ،وضعیـــت تاهـــل خـــود را بیـــان کنیـــد یـــا اگـــر فرزنـــد داریـــد،
هیچکــدام از اینهــا بــرای بــه دســت آوردن شــغل مرتبــط تلقــی نمــی شــوند .نشــان دهیــد کــه چگونــه
نق ــاط ق ــوت و دس ــتاوردهای ش ــما در مش ــاغل گذش ــته ب ــه نقش ــی ک ــه ب ــرای آن درخواس ــت م ــی دهی ــد
س ــود م ــی رس ــاند.
●رزومه خود را برای هر نقش تطبیق دهید.
●بـــه طـــول رزومـــه فکـــر کنیـــد ترجیـــح داده مـــی شـــود رزومـــه کوتـــاه تـــری نســـبت بـــه رزومـــه بـــا
صفحـــات زیـــاد داشـــته باشـــید .اکثـــر افـــراد رزومـــه ای دارنـــد کـــه  2صفحـــه اســـت .اگـــر حرفـــه ای
هســتید یــا تــازه وارد مدرســه شــده ایــد ،مــی توانیــد یــک رزومــه یــک صفحــه ای انتخــاب کنیــد .امــا
بســته بــه ســطح ارشــد خــود ،اگــر ســالها تجربــه بیشــتری داریــد ،در صــورت نیــاز ،داشــتن یــک رزومــه
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ت ــا  3صفح ــه اش ــکالی ن ــدارد .البت ــه جزئی ــات ب ــا کیفی ــت ،دس ــتاوردها و تجربی ــات مرتب ــط گذش ــته را
ف ــدای کوتاهت ــر ک ــردن رزوم ــه نکنی ــد.
●از رس ــانه ه ــای اجتماعــی اس ــتفاده کنی ــد بس ــیاری از کارفرمای ــان رزوم ــه ش ــما را ب ــا حض ــور آنالی ــن
شـــما ارجـــاع مـــی دهنـــد .میتوانیـــد پیونـــدی بـــه نمایـــه  LinkedInخـــود اضافـــه کنیـــد یـــا اگـــر یـــک
نمون ــه کار آنالی ــن ب ــرای کار ی ــا وب ــاگ مرتب ــط خ ــود داری ــد ،میتوانی ــد آن را نی ــز درج کنی ــد.
●قالب بندی رزومه بسیار مهم است .رزومه شما باید سازماندهی شده ،منظم ،واضح باشد.
●تجربه حرفه ای ،تحصیالت و اطالعات مهم را برجسته کنید.
●ارسال رزومه به صورت  PDFخوب است تا کارفرمایان بتوانند بدون مشکل آن را باز کنند.

 -2سایت  CA.Indeedو  Glassdoor.caاز سایت های کاریابی کانادا هستند
 -3بــرای پیــدا کــردن کار در لینکدیــن پروفایــل بســازید و بــا افــرادی کــه در زمینــه کاری شــما
هســتند ارتبــاط داشــته باشــید.
 -4بــرای گرفتــن کار در برخــی حــوزه هــای کاری در کانــادا دو چیــز الزم مــی شــود یــا تجربــه کاری
کانــادا یــا تحصیــات کانادایی.
 -5کار جنــرال در حــوزه تخصصــی محســوب نمــی شــود و بــه مــدرک تحصیلــی خاصی نیــاز ندارد و
بــا تجربــه در محیــط کار مــی تــوان کار کــرد ،وقتــی در ابتــدا وارد کانــادا مــی شــوید ســابقه کاری
در کانــادا نداریــد و الزم اســت در کارهــای جنــرال کار کــرد کار جنــرال بــه آشــنایی بــا سیســتم
و زبــان کانــادا کمــک میکنــد کارهــای جنــرال ماننــد :صندوقــدار فروشــگاه ،کار در رســتوران ،کار
در لبــاس فروشــی هســتند .بــرای پیــدا کــردن کار جنــرال چنــد نکتــه وجــود دارد :تقویــت زبــان
در حــدی کــه بتــوان کار مشــتری را راه انداخــت و بــا مدیــر ارتبــاط برقــرار کــرد الزم اســت در
غیــر اینصــورت مجبــور بــه کارهایــی مــی شــوید کــه نیــاز بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مشــتری
نیســت و در اینصــورت زبــان شــما تقویــت نمــی شــود و همچنیــن از آنجــا کــه نیــازی بــه مــدرک
تخصصــی و مهــارت خاصــی نیســت تمــام تجــارب حرفــه ای خــود را در رزومــه ننویســید و اگــر
نــام شــما طوالنــی اســت مــی توانیــد بــرای ارتبــاط بهتــر یــک نــام کاری و کوتــاه در رزومــه خــود
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بیاوریــد .کارهــا معمــوال یــک مصاحبــه هــم دارنــد الزم اســت بــا اعتمــاد بــه نفــس و لبخنــد در
مصاحبــه حضــور پیــدا کنیــد.
 -6در حــال حاضــر برنامــه نویــس وب ،طــراح وب ،متخصــص ســئو ،مدیــر منابــع انســانی عــاوه
بــر آن متخصصیــن منابــع انســانی کــه بــه عنــوان  Assistant Managerنیــز کار میکننــد از
لحــاظ ســرعت پیــدا کــردن کار در شــرایط خوبــی هســتند .همچنیــن مهنــدس بــرق ،دامپزشــک،
مشــاورین مالــی ،داروســازها ،جوشــکار ،مهنــدس هــوا فضــا ،مدیر دفتــر دفتر ،فروشــنده ،راننده،
منشــی ،مدیــر پــروژه نیــز در شــرایط خوبــی بــرای پیــدا کــردن کار هســتند .همچنیــن بــازار کار
آینــده کانــادا بــه ســمت هــوش مصنوعــی و کارهایــی کــه در زمینــه برنامــه نویســی هســتند
مــی رود .متخصــص امنیــت ســایبری یــا تحلیلگــر امنیــت سیســتم شــغل هایــی هســتند کــه
در آینــده بــازار کار کانــادا شــرایط بهتــری دارنــد همچنیــن مهندســین اتوماســیون یــا محقــق
هــوش مصنوعــی و مهندســین آی تــی و نــرم افــزار ،مهندســین محیــط زیســت منخصصیــن
علــم داده بالکچیــن دولوپرهــا ،معمــاران ســه بعــدی ،حسابرســین سیســتم و در کل رشــته هــای
علــوم کامپیوتــری مشــاغلی هســتند کــه در آینــد کاری کانــادا وضعیــت بهتــری دارنــد .ایــن
شــغل هــا  In demandهســتند یعنــی لزومــا حقــوق باالتــری ندارنــد بلکــه راحتــر مــی تــوان بــا
آن هــا کار پیــدا کــرد.
 -7کار ســیاه کاری کــه بطــور قانونــی ثبــت نمــی شــود و مالیــات آن پرداخــت نمــی شــود و
جایــی ثبــت نمــی شــود و مــی توانــد در پرونــده اقامــت و ویــزا تاثیــر منفــی بگــذارد.
 -8حســابداری بــه رشــته هــای تخصصــی مختلفــی تقســیم مــی شــود کــه شــامل حسابرســی،
مالیــات ،حقــوق و دســتمزد و غیــره مــی شــود .بــرای برجســته شــدن بــه عنــوان یــک حســابدار
در کانــادا ،گواهینامــه ( CPAحســابدار حرفــه ای خبــره) یــک ضــرورت اســت کــه هــر حســابداری
بایــد از آن برخــوردار باشــد.
 -9بــا کار در اوبــر (راننــده تاکســی) قســط ماشــین ،بنزیــن ،بیمــه و تعمیــرات روی ماشــین جــز
هزینــه ای اســت کــه بــرای بیزینــس مــی شــود بنابرایــن مــی تــوان از مالیــات کــم کــرد کــه
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بصــورت عــادی نمیتــوان انجــام داد و فقــط در اوبــر میتــوان انجــام داد خالــص حقوقــی کــه
ســاالنه از آن مــی مانــد  60 50هــزار دالر اســت.
 -10در اســتان انتاریــو بــرای حرفــه آرایشــگری نیــاز بــه دریافــت گواهینامــه آرایشــگری اســت
فــردی کــه در کشــور خــود آرایشــگر بــوده باشــد بــا ارائــه و ارزیابــی مــدرک آرایشــگری اش مــی
توانــد بــا شــرکت و قبولــی در آزمــون تعییــن ســطح و صالحیــت گواهینامــه خــود را دریافــت
کنــد ،هزینــه آزمــون تعییــن ســطح و صالحیــت  100دالر اســت در اســتان انتاریــو گواهینامــه
آرایشــگری هــر  3ســال یکبــار تمدیــد مــی شــود کــه هزینــه آن  60دالر اســت .در اســتان
انتاریــو درآمــد حرفــه آرایشــگری متغییــر بــوده و ســالیانه بیــن  14تــا  50هــزار دالر بــدون
احتســاب انعــام اســت.
 -11مکانیــک ماشــین درکانــادا عــاوه بــر تعمیــرات موتــور ،گیربکــس و ترمــز کار جلوبنــدی،
باتــری ســازی ،اگــزوز غیــر از صافــکاری ،نقاشــی را نیــز شــامل مــی شــود .بــا توجــه بــه اینکــه
خودروهــای جدیــد سیســتم کامپیوتــری شــان قــوی تــر مــی شــود تقویــت مهــارت هــای
کامپیوتــری در تعمیــرات ماشــین بــا اهمیــت اســت.
 -12یــک داروســاز مــی توانــد بــا کار در بیمارســتان یــا داروخانــه مســیر شــغلی خــود را ایجــاد
کنــد یــا داروخانــه خــود را راه انــدازی کنــد .داروســازان تحــت نظــارت اســتانی هســتند .شــرط الزم
عبــارت اســت از مــدرک داروســازی ،قبولــی در آزمونــی کــه توســط هیئــت بررســی داروســازی
کانــادا ( )PEBCبرگــزار مــی شــود و در اســتان یــا قلمــرو خــود ثبــت نــام کنیــد تــا یــک داروســاز
معتبــر در کانــادا شــوید .ایــن یکــی از پردرآمدتریــن مشــاغل در کانــادا در ســال هــای گذشــته
بــوده اســت .داروســازان در کانــادا بــه طــور متوســط  45دالر در ســاعت حقــوق مــی گیرنــد.
 -13تقریبــاً  97درصــد از تولیــد نفــت کانــادا در ســه اســتان آلبرتــا ،ساســکاچوان و نیوفاندلنــد
و البــرادور انجــام مــی شــود .در ســال  2015آلبرتــا  79.2درصــد نفــت کانــادا ،ساســکاچوان 13.5
درصــد و اســتان نیوفاندلنــد و البــرادور  4.4درصــد نفــت تولیــد کردنــد .ایــن صنعــت فرصــت
هــای شــغلی زیــادی ماننــد مهندســی نفــت ،مهندســی شــیمی ،نماینــده فــروش ،مهنــدس
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حفــاری ،مدیــر کشــتی و  ...در ایــن مناطــق ایجــاد کــرده اســت.
 -14بــا توجــه بــه تطبیــق پذیــری نجــاران ،آن هــا مــی تواننــد تقریبــاً در هــر بخــش ســاخت و ســاز
شــغل پیــدا کننــد .در نتیجــه ،نجــاری یکــی از امــن تریــن مشــاغل در صنعــت ســاختمان اســت و
همچنیــن جــزو شــغل هــای پرتقاضــا در کانــادا اســت .نجــاران توســط شــرکت هــای ســاختمانی،
پیمانــکاران نجــاری و بخــش هــای تعمیــر و نگهــداری اســتخدام مــی شــوند یــا ممکــن اســت
خوداشــتغال باشــند .مهــارت هــای یــک نجــار در کانــادا عبارتنــد از :نگهــداری ،تعمیــر و نوســازی
منــازل مســکونی و ســازه هــای چوبــی ،نصــب پنجــره هــا ،درهــا ،پلــه هــا ،فونداســیون ســازی،
نصــب تیرهــای کــف ،چیــدن کــف هــای زیریــن ،خوانــدن و تفســیر نقشــه هــا و طــرح هــا بــرای
تعییــن مشــخصات و محاســبه نیازمنــدی هــا  ...اســت.
 -15یکــی از مزایــای کار بــه عنــوان جوشــکار ایــن اســت کــه شــما لزومــاً بــه مــدرک دانشــگاهی
یــا کالــج نیــاز نداریــد ،امــا بــاز هــم دســتمزد خوبــی دریافــت مــی کنیــد .جوشــکارها بــه طــور
مــداوم از جملــه مشــاغل پــر تقاضــا در کانــادا هســتند .ایــن مهارتــی اســت کــه نیــاز بــه دانــش
در زمینــه جوشــکاری دارد .بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک جوشــکار در کانــادا ،بــه آمــوزش حرفــه
ای یــا کارآمــوزی یــا هــر دو نیــاز داریــد .بــرای بهبــود پتانســیل خــود بــرای اســتخدام بــه عنــوان
جوشــکار ،مــی توانیــد مهــارت جوشــکاری زیــر آب را بــه دســت آوریــد ،کــه مســتلزم آن اســت
کــه شــناگر خوبــی باشــید و آب هراســی نداشــته باشــید.
 -16پرســتاری یکــی از مشــاغل پــر تقاضــا در کانــادا اســت ،اخیــراً جمعیــت پرســتاران کاهــش
شــدیدی داشــته اســت .شــرایط الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک پرســتار ثبــت نــام شــده،
داشــتن مــدرک لیســانس و ثبــت نــام رســمی در مرجــع منطقــه ای و نظارتــی پرســتاری اســت،
میانگیــن حقــوق شــغل پرســتاری  77603دالر اســت.
 -17کانادایــی هــا عاشــق حیوانــات خانگــی هســتند ،بــا ایــن حــال ،تعــداد دامپزشــکان در کانــادا
کــم اســت و ایــن شــغل را بــه یکــی از پــر تقاضاتریــن مشــاغل در کانــادا بــرای چندیــن ســال
تبدیــل کــرده اســت .دامپزشــکان در کانــادا بایــد مدرکــی از یــک دانشــکده دامپزشــکی داشــته
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باشــند کــه دارای تاییدیــه مناســب باشــد .دامپزشــکی کــه ســعی در ایجــاد مســیر شــغلی در
کانــادا دارد ،بایــد مجــوزی از نهــاد نظارتــی در اســتان هــا داشــته باشــد ،زیــرا ایــن یــک شــغل
تحــت نظــارت اســتانی اســت.
 -18کانــادا رتبــه  9تولیــد ناخالــص داخلــی از نظــر اســمی و  15تولیــد ناخالــص داخلــی از نظــر
 PPPدر جهــان اســت .اقتصــاد کشــور کانــادا بــا صنایــع خدماتــی اداره مــی شــود کــه حــدود ســه
چهــارم کانادایــی هــا را اســتخدام مــی کنــد .همچنیــن نــرخ بیــکاری کانــادا در ســال 2020 ،2019
و نوامبــر  2021بــه ترتیــب  %6 ، %9.6 ، %5.73بــوده اســت.

بازار کار کانادا
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بازار کار مشاغل مهندسی در کانادا
بازار کار مهندسی عمران در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی عمران در کانادا
●کد شغلی2131 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 25.48 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 6398 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی عمران در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی عمران در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندس عمران در کانادا
بــرای گرفتــن پروانــه مهنــدس عمــران در اســتانهای مختلــف کانــادا بایــد بــه مقــام مربــوط در اســتان خــود
مراجعــه کنیــد کــه اطالعــات آنهــا در ادامــه آمــده اســت:
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بازار کار کانادا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا

Association of Professional Engineers and Geoscientists of New

:●نیـــو برونزویـــک
Brunswick

Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :●سرزمینهای شمال غربی
Engineers and Geoscientists
Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نونــاووت
Geoscientists
Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان

بازار کار کانادا
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میانگین درآمد مهندس عمران در استانهای کانادا
حداقل درآمد

میانگین درآمد

حداکثر درآمد

استان
آلبرتا

 28.21دالر کانادا

 44.71دالر کانادا

 70.00دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 27.13دالر کانادا

 44.23دالر کانادا

 64.00دالر کانادا

مانیتوبا

 26.67دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 56.00دالر کانادا

نیوبرانزویک

 22.37دالر کانادا

 41.83دالر کانادا

 54.36دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 16.40دالر کانادا

 37.96دالر کانادا

 60.00دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 22.14دالر کانادا

 37.50دالر کانادا

 53.85دالر کانادا

انتاریو

 23.50دالر کانادا

 38.00دالر کانادا

 63.71دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 26.00دالر کانادا

 32.31دالر کانادا

 40.00دالر کانادا

کبک

 24.73دالر کانادا

 35.00دالر کانادا

 53.68دالر کانادا

ساسکاچوان

 28.85دالر کانادا

 40.00دالر کانادا

 62.50دالر کانادا

بازار کار کانادا
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وضعیت بازار کار مهندسی عمران در کانادا در ده سال آینده
آینــده شــغل مهنــدس عمــران در کانــادا بســتگی زیــادی بــه ایــن دارد کــه در کجــای ایــن کشــور کار کنیــد.
طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مهندســی عمــران در کانــادا در
ده ســال آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،نیوبرانزویــک ،جزیــره پرنــس ادوارد و یــوکان خــوب اســت؛
در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو ،کبــک و ساســکاچوان ،در ده
ســال آینــده وضعیــت شــغل مهندســی عمــران متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار
کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار مهندسی عمران در کانادا در ده سال آینده با فرصت شغلی مازاد روبهرو خواهد شد.

بازار کار مهندسی کامپیوتر در کانادا
●کد شغلی2147 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 25 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 63.94 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی کامپیوتر در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی کامپیوتر در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندسی کامپیوتر در کانادا

 بایــد از آن مجــوز، در صــورت لــزوم،اطالعــات مربــوط بــه اداره یــا انجمنــی کــه در هــر اســتان یــا ســرزمین
: در ادامــه آمــده اســت،بگیریــد

Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :ن های شمال غربی
 ●سرزمی
Engineers and Geoscientists

Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نونــاووت
Geoscientists
Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان
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میانگین درآمد مهندسی کامپیوتر در استان های کانادا
حداقل درآمد

میانگین درآمد

حداکثر درآمد

استان
آلبرتا

 32.05دالر کانادا

 42.20دالر کانادا

 76.92دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 17.31دالر کانادا

 37.50دالر کانادا

 57.69دالر کانادا

 21دالر کانادا

 42.56دالر کانادا

 50.48دالر کانادا

نیوبرانزویک

 24.52دالر کانادا

 35.01دالر کانادا

 45.00دالر کانادا

انتاریو

 22.00دالر کانادا

 44.23دالر کانادا

 61.54دالر کانادا

کبک

 26.44دالر کانادا

 44.00دالر کانادا

 57.69دالر کانادا

مانیتوبا

وضعیت بازار کار مهندسی کامپیوتر در کانادا در ده سال آینده
آینــده شــغلی مهندســی کامپیوتــر در کانــادا بســتگی زیــادی بــه ایــن دارد کــه در کجــای ایــن کشــور کار
کنیــد .طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مهندســی کامپیوتــر در
کانــادا در ده ســال آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو،
کبــک و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتان آلبرتــا در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل مهندســی کامپیوتــر
متوســط خواهــد بــود .بــرای وضعیــت بــازار کار اســتانهای دیگــر در ده ســال آینــده اطالعاتــی در دســت
نیســت.

ب ــازار کار ش ــغل مهندس ــی کامپیوت ــر در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا کمب ــود کار مواج ــه خواه ــد ش ــد.
در س ــال  ،2018می ــزان اش ــتغال در حرف ــه مهندس ــی کامپیوت ــر در کان ــادا  23000نف ــر ،متوس ــط س ــن
اف ــرادی ک ــه در ای ــن حرف ــه مش ــغول فعالی ــت بودن ــد  43س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان 63
س ــال ب ــود.

بازار کار کانادا 23
بازار کار برنامه نویسی در کانادا
نگاهی به بازار کار برنامه نویسی در کانادا
●کد شغلی2174 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 21.63 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 57.50 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار برنامه نویسی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی برنامه نویسی در کانادا
بــه طــور کلــی ،رشــد تکنولــوژي در کانــادا منجــر بــه مهاجــرت فــارغ التحصیــان و متخصصــان رشــته برنامــه
نویســی بــه ایــن کشــور شــده اســت .بــه صورتــی کــه ایــن متخصصــان ،نقــش بســیار موثــری در اقتصــاد
کانــادا دارنــد .انتاریــو ،ساســکاچوان ،نوااسکوشــیا و بریتیــش کلمبیــا اســتان هایــی هســتند کــه همیشــه
بــازار کار بســیار خوبــی در رشــته هــای برنامــه نویســی داشــته انــد.

ای ــن رش ــته ،یکــی از پ ــر درآمدتری ــن رش ــته ه ــای کان ــادا در ح ــوزه فن ــاوری و تکنول ــوژي ب ــه ش ــمار م ــی
رود.

بازار کار کانادا
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میانگین درآمد برنامه نویسی در استانهای کانادا
حداکثر حقوق در هر
ساعت

متوسط حقوق در هر ساعت

حداقل حقوق در هر
ساعت

کلگری ،آلبرتا

 ۵۸.۹۶دالر کانادا

 ۳۸.۹۸دالر کانادا

 ۳۰.۳۸دالر کانادا

ادمونتون ،آلبرتا

 ۵۱.۱۰دالر کانادا

 ۳۸.۹۱دالر کانادا

 ۲۳.۰۰دالر کانادا

 ۵۵.۲۹دالر کانادا

 ۳۴.۲۹دالر کانادا

 ۱۸.۷۵دالر کانادا

 ۴۶.۱۵دالر کانادا

 ۳۲.۰۶دالر کانادا

 ۲۰.۰۰دالر کانادا

 ۴۳.۲۷دالر کانادا

 ۳۲.۰۵دالر کانادا

 ۱۸.۰۰دالر کانادا

 ۴۸.۷۲دالر کانادا

 ۳۶.۳۸دالر کانادا

 ۲۲.۰۰دالر کانادا

تورنتو ،انتاریو

 ۵۷.۶۹دالر کانادا

 ۳۸.۲۰دالر کانادا

 ۲۰.۸۲دالر کانادا

واترلو ،انتاریو

 ۶۱.۵۴دالر کانادا

 ۴۳.۲۷دالر کانادا

 ۲۳.۰۰دالر کانادا

پرنس ادوارد آیلند

 ۵۱.۲۸دالر کانادا

 ۳۱.۷۹دالر کانادا

 ۱۸.۰۰دالر کانادا

مونترال ،کبک

 ۵۱.۲۸دالر کانادا

 ۳۱.۷۹دالر کانادا

 ۲۰.۵۱دالر کانادا

ساسکاچوان

 ۴۶.۶۲دالر کانادا

 ۳۷.۱۱دالر کانادا

 ۲۳.۰۸دالر کانادا

استان

ونکوور ،بریتیش
کلمبیا

وینیپگ – مانیتوبا
فردریکتون ،

نیوبرانزیوک

هالیفاکس ،نوا

اسکوشیا
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چشم انداز شغلی برنامه نویسی در کانادا
کشــور کانــادا ،بــا وجــود رشــد بســیار خوبــی کــه در حــوزه تکنولــوژي دارد ،در بســیاری از بخــش هــای خــود
ماننــد کلیــه مشــاغل مربــوط بــه برنامــه نویســی ،دچــار کمبــود نیــرو اســت بــه همیــن علــت ایــن کشــور بــه
خوبــی از مهاجــران و متقاضیــان بیــن المللــی در برنامــه نویســی اســتقبال مــی کنــد.

اس ــتان هایــی مانن ــد بریتی ــش کلمبی ــا ،پرن ــس ادوارد آیلن ــد ،کب ــک ،آنتاری ــو ،ن ــوا اسکوش ــیا و
نیوبرانزوی ــک ،محب ــوب تری ــن مقاص ــد کش ــور کان ــادا ب ــرای مهاج ــرت برنام ــه نویس ــان اس ــت؛ چ ــرا
ک ــه در ای ــن اس ــتان ه ــا ب ــازار کار و چش ــم ان ــداز ش ــغلی برنام ــه نویس ــی ب ــه ص ــورت مثب ــت بی ــان
ش ــده اس ــت.

وضعیت بازار کار برنامه نویسی در کانادا در ده سال آینده
پیــش بینــی شــده اســت کــه تــا  ۱۰ســال آینــده ،حــدودا  ۵۲۳۰۰شــغل در رشــته برنامــه نویســی بــه وجــود
بیایــد کــه بیشــترین کاربــرد آن در حــوزه هایــی ماننــد برنامــه نویــس سیســتم ،برنامــه نویســی کامپیوتــر،
توســعه دهنــده نــرم افــزار ،تحلیلگــر برنامــه نویــس و برنامــه نویســی وب خواهــد بــود.

بازار کار کانادا
بازار کار مهندسی هوافضا در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی هوافضا در کانادا
●کد شغلی2146 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.80 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 70.85 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی هوافضا در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی هوافضا در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندس هوافضا در کانادا
ممکــن اســت بــرای شــروع فعالیــت بــه عنــوان مهنــدس هوافضــا در بــازار کار مهندســی هــوا فضــا در کانــادا
 در زیــر مقامــات مربــوط بــرای گرفتــن مجــوز در اســتان هــای.نیــاز بــه مجــوز از نهــادی قانونــی داشــته باشــید
.کانــادا آمــده اســت

Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador

Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :●ســرزمین های شــمال غربی
Engineers and Geoscientists
Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نون ــاووت
Geoscientists
Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوار
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان
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میانگین درآمد مهندس هوافضا در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساعتی)

میانگین درآمد (ساعتی)

حداقل درآمد (ساعتی)

 63.19دالر کانادا

 38.34دالر کانادا

 21.44دالر کانادا

 53.85دالر کانادا

 42.35دالر کانادا

 21دالر کانادا

انتاریو

 72.12دالر کانادا

 45.67دالر کانادا

 24.52دالر کانادا

کبک

 63.46دالر کانادا

 41.35دالر کانادا

 28دالر کانادا

نام استان
بریتیش کلمبیا

نووا اسکاشیا

وضعیت بازار کار مهندسی هوافضا در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مهندســی هوافضــا در کانــادا در
ســه ســال آینــده در اســتان هــای نــوا اسکوشــیا و کبــک خــوب اســت؛ در اســتان هــای مانیتوبــا و انتاریــو
در ســه ســال آینــده وضعیــت شــغل مهندســی هوافضــا متوســط خواهــد بــود .بــرای اســتان هــای دیگــر ایــن
کشــور اطالعاتــی در خصــوص بــازار کار شــغل مهندســی هوافضــا در دســت نیســت.

طبــق برآوردهــا ،پیــش بینــی مــی شــود کــه در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل مهندســی هوافضــا در کانــادا
بــا کمبــود فرصــت شــغلی مواجــه شــود .در ســال  2018تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در حرفــه مهندســی
هوافضــا در کانــادا  33700نفــر ،متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حرفــه مشــغول فعالیــت بودنــد  44ســال
و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان  63ســال بــود.
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بازار کار کارشناس شبکه در کانادا
نگاهی به بازار کار پزشکی در کانادا
●کد شغلی2281 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 19.12 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 49.45 :دالر
●صفحه بازار کار کارشناس شبکه در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی کارشناس شبکه در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان کارشناس شبکه در کانادا
●بریتیـــش کلمبیـــا :تکنســـینهای علمـــی کاربـــردی (فنـــاوری اطالعـــات) – Applied Science
Technologists and Technicians of British Columbia
●بریتیـــش کلمبیـــا :تکنســـین مجـــاز (فنـــاوری اطالعـــات) – Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia
●مانیتوبا :تکنسینهای شبکه کامپیوتر – Computer Network Technicians
●ساســـکاچوان :تکنســـین علمـــی کاربـــردی (شـــبکه رایانـــهای) – Saskatchewan Applied Science
Technologists and Technicians
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میانگین درآمد کارشناس شبکه در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

منطقه
آلبرتا

 ۵۷.۶۹دالر

 ۳۶.۰۶دالر

 ۲۰دالر

بریتیش کلمبیا

 ۴۹.۱۵دالر

 ۲۸.۸۵دالر

 ۱۹.۹۳دالر

مانیتوبا

 ۴۶.۷۲دالر

 ۳۰دالر

 ۱۹.۵۲دالر

 ۴۵دالر

 ۲۷.۸۰دالر

 ۱۹.۵۰دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۴۲.۵۵دالر

 ۳۰دالر

 ۱۵دالر

نوا اسکوشیا

 ۴۲.۵۶دالر

 ۳۰.۷۷دالر

 ۱۷دالر

اونتاریو

 ۴۹.۴۵دالر

 ۳۲دالر

 ۱۸دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۴۱.۵۴دالر

 ۲۸دالر

 ۱۴.۵۰دالر

کبک

 ۴۴.۱۲دالر

 ۲۹.۸۱دالر

 ۱۹.۳۲دالر

ساسکاچوان

 ۵۲.۸۸دالر

 ۳۸.۷۳دالر

 ۲۰دالر

نیو برانزویک
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وضعیت بازار کار کارشناس شبکه در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بهطــور گســتردهای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .جدولــی کــه در بخــش زیــر بــرای شــما تهیــه
و تنظیــم کردهایــم ،شــامل اطالعــات دقیقتــر و بهتــری در مــورد چشــمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا
اســت:

موارد
میزان اشتغال شغل کارشناس شبکه در سال ۲۰۱۸

آمار
 ۵۵هزار نفر

میانگین سن نیروهای کاری شغل کارشناس شبکه در سال ۲۰۱۸

 ۴۱سال

میانگین سن بازنشستگی کارشناسان شبکه در سال ۲۰۱۸

 ۶۱سال

تجزیهوتحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و
همچنیــن ،میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی
موجــود در ایــن گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت؛ امــا درعینحــال ،در برخــی از
مناطــق نیــز مشاهدهشــده اســت کــه ایــن گــروه شــغلی شــاهد از دســت دادن برخــی موقعیتهــای شــغلی
بــوده اســت .بااینوجــود ،نــرخ بیــکاری اندکــی کاهشیافتــه اســت و پایینتــر از میانگینهــای تاریخــی
خــود و همینطــور میانگیــن ســطح ملــی در ســال  ۲۰۱۸قرارگرفتــه اســت.
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همچنیــن ،تعــداد نیروهــای شــغلی بیــکار در هــر فرصــت شــغلی در ایــن گــروه ثابــت مانــده اســت کــه کمــی
پایینتــر از ســطح ملــی در بــازه زمانــی موردنظــر میباشــد؛ امــا در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه در طــی ایــن
بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و همینطــور
تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی کارشــناس شــبکه قــرار میگیرنــد ،مجموعــاً بــه ۱۸
هــزار و  ۳۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه درعینحــال انتظــار م ـیرود ۱۸
هــزار و  ۵۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار
بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.

بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر و پیشبینیهــای انجامشــده مبنــی بــر تعــادل میــان فرصتهــای شــغلی و
جوینــدگان کار در دورههــای زمانــی بیــن ســالهای  ۲۰۲۱تــا  ،۲۰۳۰انتظــار م ـیرود کــه تعــادل بیــن عرضــه
و تقاضــای کار در کانــادا در ســالهای آینــده نیــز بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد .پیشبینــی میشــود
اکثــر فرصتهــای شــغلی ،ناشــی از رشــد اشــتغال و بازنشســتگی باشــد .همچنیــن ،پیشبینــی میشــود کــه
بازنشســتگان حــدود  49درصــد از کل فرصتهــای شــغلی را تشــکیل دهنــد .ایــن نســبت ،کمتــر از میانگیــن
کل مشــاغل (حــدود  59درصــد از فرصتهــای شــغلی) اســت.

همانطـــور کـــه در جـــدول فـــوق نیـــز میتوانیـــد مشـــاهده کنیـــد ،نیروهـــای کاری فعـــال در حـــوزه
کارشـــناس شـــبکه تمایـــل دارنـــد کـــه ســـاختار ســـنی مشـــابهی بـــا میانگیـــن ســـنی در کانـــادا داشـــته
باشـــند و تمایـــل دارنـــد کـــه در ســـنی مشـــابه بـــا اغلـــب نیروهـــای کاری کانادایـــی بازنشســـته شـــوند.
در نتیج ــه ،ن ــرخ بازنشس ــتگی در ای ــن گ ــروه ش ــغلی قاب ــلمقایس ــه ب ــا میانگی ــن کل مش ــاغل دیگ ــر در
کان ــادا اس ــت.
پیشبینـــی میشـــود رشـــد اشـــتغال نیروهـــای کاری فعـــال در ایـــن حـــوزه بیشتـــر از حـــد متوســـط
باش ــد .همچنی ــن ،انتظ ــار مــیرود تقاض ــا ب ــرای نیروه ــای کاری در ای ــن ش ــغل ب ــا تغیی ــرات فــنآوری
حمایـــت شـــود .بـــدون شـــک ،ســـرعتباالی فناوریهـــای نوآورانـــه بـــه همیـــن شـــکل و حتـــی بیشـــتر
ادام ــه پی ــدا خواه ــد ک ــرد و ای ــن باع ــث میش ــود ک ــه ش ــرکتهای کانادایــی س ــریعتر خودش ــان را ب ــا
ای ــن ش ــرایط س ــازگار کنن ــد و زیرس ــاختهای خ ــود در ح ــوزه  ITرا ارتق ــاء دهن ــد ت ــا ازنظ ــر دیجیتال ــی،
ایم ــن بمانن ــد و توانایــی رقابتــی ک ــه دارن ــد را ب ــه همی ــن ش ــکل حف ــظ کنن ــد.
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عــاوه بــر ایــن ،تجــارت الکترونیکــی بــه نفــوذ خــودش همچنــان ادامــه خواهــد داد و شــیوههای جدیــد
فنــاوری از قبیــل بــاک چیــن و یــا نمونههــای دیگــر پدیــدار خواهنــد شــد .ایــن اتفاقــات درنهایــت فرصتهای
شــغلی جدیــدی بهعنــوان تکنســین شــبکههای رایانــهای فراهــم خواهنــد آورد .نکتــه بعــدی ایــن اســت
کــه بــا توجــه بــه عرضــه نیرویهــای کاری ،انتظــار مــیرود کــه فارغالتحصیــان دانشــگاهی بیشــترین
متقاضیــان کار در ایــن گــروه شــغلی را تشــکیل دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،مهاجــرت نیــز همچنــان بهعنــوان یکــی
از اصلیتریــن و مهمتریــن عوامــل جــذب نیروهــای کاری جدیــد در ایــن گــروه شــغلی بــه شــمار خواهــد
آمــد چراکــه ایــن گــروه شــغلی از محبوبیــت بســیار باالیــی در نــزد تــازهواردان بــه کانــادا برخــوردار میباشــد.

مهارتهــای موردنیــاز در ایــن گــروه شــغلی ،معمــوالً در سراســر دنیــا یکســان و مشــابه بــا یکدیگــر هســتند
و فقــط منحصــر بــه بــازار کار کانــادا نیســتند .درنتیجــه ،موانــع کمتــری بــرای مهاجــران وجــود دارد تــا در ایــن
گــروه شــغلی بــه فعالیــت مشــغول شــوند و بهعنــوان تکنســین شــبکههای رایان ـهای یــا کارشــناس شــبکه
کار کننــد .عــاوه بــر ایــن ،مهاجرانــی کــه از کشــورهای دارای قــرارداد تجــارت آزاد بــا کانــادا بــه ایــن کشــور
مهاجــرت میکننــد نیــز ممکــن اســت واجــد شــرایط کار در ایــن گــروه شــغلی در کانــادا باشــند .ایــن امــر ورود
و اخــذ اقامــت دائــم بــرای آنهــا را بســیار ســاده و راحــت میکنــد.
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بازار کار مهندسی مکانیک در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی مکانیک در کانادا
●کد شغلی2132 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.00 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 62.50 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی مکانیک در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی مکانیک در کانادا

35 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندس مکانیک در کانادا
 بــرای.بــرای شــروع بــه فعالیــت بــه عنــوان مهنــدس مکانیــک در بــازار کار کانــادا نیــاز بــه گرفتــن مجــوز داریــد
گرفتــن پروانــه مهندســی مکانیــک در اســتانهای مختلــف کانــادا بایــد بــه مقــام مربــوط در اســتان خــود
:مراجعــه کنیــد کــه اطالعــات آنهــا در ادامــه آمــده اســت

Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick●نیو برونزویک
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :●ســرزمینهای شــمال غربــی
Engineers and Geoscientists
Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نووا اسکاشیا
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نون ــاووت
Geoscientists

Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :جزیره پرنس ادوارد
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان
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میانگین درآمد مهندس مکانیک در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 72.50دالر کانادا

 56.41دالر کانادا

 34دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 57.44دالر کانادا

 36.06دالر کانادا

 27.18دالر کانادا

مانیتوبا

 61.00دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 25.48دالر کانادا

نیوبرانزویک

 55.29دالر کانادا

 40.87دالر کانادا

 29.06دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 81.73دالر کانادا

 46.15دالر کانادا

 16.50دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 69.74دالر کانادا

 40.87دالر کانادا

 24.64دالر کانادا

انتاریو

 58.24دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 53.33دالر کانادا

 30.00دالر کانادا

 20.15دالر کانادا

کبک

 57.69دالر کانادا

 38.79دالر کانادا

 26.50دالر کانادا

ساسکاچوان

 58.00دالر کانادا

 37.50دالر کانادا

 27.88دالر کانادا

بازار کار کانادا 37
وضعیت بازار کار مهندسی مکانیک در کانادا در ده سال آینده
طبـــق بررســـیها و تحقیقـــات آمـــاری انجـــام شـــده ،وضعیـــت بـــازار کار شـــغل مهندســـی مکانیـــک
در کانـــادا در ده ســـال آینـــده در اســـتانهای مانیتوبـــا و نیوبرانزویـــک خـــوب اســـت؛ در اســـتانهای
آلبرت ــا ،بریتی ــش کلمبی ــا ،نیوفاندلن ــد و الب ــرادور ،ن ــوا اسکوش ــیا ،انتاری ــو ،جزی ــره پرن ــس ادوارد ،کب ــک
و ساس ــکاچوان ،در ده س ــال آین ــده وضعی ــت ش ــغل مهندس ــی مکانی ــک متوس ــط خواه ــد ب ــود .ب ــرای
دیگـــر اســـتانها وضعیـــت بـــازار کار در ده ســـال آینـــده مشـــخص نشـــده اســـت.
ب ــازار کار ش ــغل مهندس ــی مکانی ــک در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا کمب ــود فرص ــت ش ــغلی روبــهرو
خواهـــد شـــد .در ســـال  2018میـــزان اشـــتغال در حرفـــه مهندســـی مکانیـــک در کانـــادا  38،200نفـــر،
متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حــرف مشــغول فعالیــت بودنــد  41ســال و متوســط ســن بازنشســتگی
آن ــان  63س ــال ب ــود.

بازار کار مهندسی شیمی در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی شیمی در کانادا
●کد شغلی2134 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 25 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 68.75 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی شیمی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی شیمی در کانادا

38 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندس شیمی در کانادا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :●ســرزمینهای شــمال غربی
Engineers and Geoscientists
Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا

Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نونــاووت
Geoscientists
Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان
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میانگین درآمد ساعتی مهندس شیمی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 80.13دالر کانادا

 57.69دالر کانادا

 30دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 82.32دالر کانادا

 48.88دالر کانادا

 27.34دالر کانادا

نیوبرانزویک

 49.27دالر کانادا

 31.25دالر کانادا

 26.44دالر کانادا

انتاریو

 51.28دالر کانادا

 32.69دالر کانادا

 21.63دالر کانادا

 55دالر کانادا

 40.87دالر کانادا

 27.47دالر کانادا

 58.17دالر کانادا

 40.87دالر کانادا

 20دالر کانادا

کبک

ساسکاچوان
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وضعیت بازار کار مهندسی شیمی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررسـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار مهنــدس شــیمی در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،انتاریــو و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا،
بریتیــش کلمبیــا و کبــک در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل مهندســی شــیمی متوســط خواهــد بــود .بــرای
دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

ب ــازار کار ش ــغل مهندس ــی ش ــیمی در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا فرص ــت ش ــغلی م ــازاد روب ـهرو
خواهـــد شـــد .در ســـال  2018میـــزان اشـــتغال در حرفـــه مهندســـی شـــیمی در کانـــادا  9000نفـــر،
متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند  43ســال و متوســط ســن
بازنشس ــتگی آن ــان  63س ــال ب ــود.

امنیت شغلی مهندسی شیمی در کانادا
ایــن کشــور ضمــن ارائــه فرصتهــای شــغلی بســیار در حوزههــای مختلــف ،از جملــه بــرای شــغل مهندســی
شــیمی و مشــاغل وابســته بــه رشــته مهندســی شــیمی ،اهمیــت بســیاری نیــز بــرای نیــروی کار خــود قائــل
اســت .شــما میتوانیــد بــرای شــروع یــا ادامــه فعالیــت در بــازار کار شــغل مهندســی شــیمی در کانــادا ،در
شــرکتی اســتخدام شــوید کــه از هــر لحــاظ در آن احســاس آرامــش داریــد و بــا توجــه بــه حمایتهــای
موجــود ،میتوانیــد شــغل خــود را حفــظ کنیــد.
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نکتـهای کــه در ایــن بخــش بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،بیمــه بیــکاری شــغل مهندســی شــیمی در کاناداســت.
همانطــور کــه گفتیــم ،دولــت کانــادا اهمیــت بســیاری بــرای نیــروی کار خــود قائــل اســت .بنابرایــن ،اگــر بــه
هــر دلیلــی شــغل خــود را از دســت دادیــد ،درآمــد خــود را از دســت نخواهیــد داد .نــرخ پایــه بــرای محاســبه
بیمــه بیــکاری %55 ،میانگیــن درآمــد هفتگــی شــما خواهــد بــود.

بازار کار مهندسی صنایع در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی صنایع در کانادا
●کد شغلی2141 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 24.52 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60.00 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی صنایع در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی صنایع در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان مهندس صنایع در کانادا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta :●آلبرتا
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا

Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional :●سرزمینهای شمال غربی
Engineers and Geoscientists

Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and :●نونــاووت
Geoscientists
Professional Engineers Ontario :●انتاریو
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Engineers of Yukon :●یوکان

بازار کار کانادا 43
میانگین درآمد ساعتی مهندس صنایع در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 68.51دالر کانادا

 41.45دالر کانادا

 24.50دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 46.91دالر کانادا

 32.67دالر کانادا

 22دالر کانادا

مانیتوبا

 48.98دالر کانادا

 38.22دالر کانادا

 27.40دالر کانادا

نیوبرانزویک

 57.26دالر کانادا

 37.98دالر کانادا

 27.40دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 69.23دالر کانادا

 32دالر کانادا

 26.92دالر کانادا

انتاریو

 57.69دالر کانادا

 36.06دالر کانادا

 22دالر کانادا

کبک

 62.50دالر کانادا

 41.59دالر کانادا

 32دالر کانادا

ساسکاچوان

 57.69دالر کانادا

 33.65دالر کانادا

 29.50دالر کانادا

وضعیت بازار کار مهندسی صنایع در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار مهنــدس صنایــع در کانــادا در ده
ســال آینــده در اســتان هــای نــوا اسکوشــیا و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا،
نیوبرانزویــک ،نونــاووت ،انتاریــو و کبــک در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل مهندســی صنایــع متوســط
خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار شــغل مهندســی صنایــع در ده ســال آینــده مشــخص
نشــده اســت.
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ب ــازار کار ش ــغل مهندس ــی صنای ــع در کان ــادا در ده س ــال آین ــده متع ــادل باقــی خواه ــد مان ــد و عرض ــه
و تقاضـــا بـــه یـــک میـــزان خواهـــد بـــود .در ســـال  2018میـــزان اشـــتغال در حرفـــه مهندســـی صنایـــع
در کان ــادا  18،800نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن ح ــرف مش ــغول فعالی ــت بودن ــد  41س ــال و
متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  63س ــال ب ــود.

بازار کار متخصص صنایع غذایی در کانادا
نگاهی به بازار کار متخصص صنایع غذایی در کانادا
●کد شغلی9213 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 15 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 37.5 :دالر
●صفحه بازار کار متخصص صنایع غذایی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی متخصص صنایع غذایی در کانادا
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میانگین درآمد متخصص صنایع غذایی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۴۳.۲۷دالر

 ۲۵دالر

 ۱۶.۶۷دالر

بریتیش کلمبیا

 ۴۰.۸۷دالر

 ۲۶.۹۲دالر

 ۱۷.۲۵دالر

 ۳۳دالر

 ۲۲.۱۰دالر

 ۱۸دالر

نیوبرانزویک

 ۳۲.۶۹دالر

 ۱۹.۹۸دالر

 ۱۵دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۲۶.۴۴دالر

 ۱۸دالر

 ۱۳.۴۶دالر

نوا اسکوشیا

 ۳۶.۲۰دالر

 ۲۰دالر

 ۱۳دالر

انتاریو

 ۳۶.۶۷دالر

 ۲۵دالر

 ۱۶.۵۰دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۳۲دالر

 ۲۰دالر

 ۱۴دالر

کبک

 ۳۵دالر

 ۲۰دالر

 ۱۴دالر

 ۳۷.۵۰دالر

 ۲۰دالر

 ۱۴.۴۲دالر

مانیتوبا

ساسکاچوان

جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا
ذکرشده است.
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وضعیت بازار کار متخصص صنایع غذایی در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار م ـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بهطــور گســتردهای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .جدولــی کــه در بخــش زیــر بــرای شــما تهیــه
و تنظیــم کردهایــم ،شــامل اطالعــات دقیقتــر و بهتــری در مــورد چشــمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا
اســت:

اطالعات

میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

توضیحات

 ۲۶هزار نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۴۴سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۲سال

تجزیهوتحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و همچنیــن،
میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی موجــود در ایــن
گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه در طــی ایــن
بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و همینطــور
تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی متخصــص صنایــع غذایــی و یــا ســایر مشــاغل
مرتبــط بــا آن در ایــن زمینــه قــرار میگیرنــد ،مجموعــاً بــه  ۸هــزار و  ۷۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه درعینحــال انتظــار مـیرود کــه  ۹هــزار و  ۷۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک
تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه
دســت بیاورنــد.
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بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر و پیشبینیهــای انجامشــده مبنــی بــر تعــادل میــان فرصتهــای شــغلی و
جوینــدگان کار در دورههــای زمانــی بیــن ســالهای  ۲۰۲۱تــا  ،۲۰۳۰انتظــار مـیرود کــه تعــادل بیــن عرضــه و
تقاضــای کار در کانــادا در ســالهای آینــده همچنــان بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد.

بازار کار مهندسی کشاورزی در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی کشاورزی در کانادا
●کد شغلی2148 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 24.04 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60.10 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی کشاورزی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی کشاورزی در کانادا
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میانگین درآمد مهندس کشاورزی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساعتی)

میانگین درآمد (ساعتی)

حداقل درآمد (ساعتی)

آلبرتا

 72.65دالر کانادا

 50دالر کانادا

 22.50دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 57.69دالر کانادا

 36.06دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

مانیتوبا

 74.52دالر کانادا

 45دالر کانادا

 30.77دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 54.87دالر کانادا

 35دالر کانادا

 22.89دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 62.50دالر کانادا

 38.50دالر کانادا

 20دالر کانادا

انتاریو

 58.65دالر کانادا

 36.06دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

کبک

 58.46دالر کانادا

 43.59دالر کانادا

 28دالر کانادا

 60دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 32دالر کانادا

نام استان

ساسکاچوان

وضعیت بازار کار مهندسی کشاورزی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مهندســی کشــاورزی در کانــادا
در ســه ســال آینــده در اســتان هــای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا ،کبــک و
ساســکاچوان خــوب اســت .در اســتان هــای آلبرتــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور و انتاریــو وضعیــت بــازار کار شــغل
مهندســی در ســه ســال آینــده متوســط اســت .بــرای ســایر اســتان هــای کانــادا ،وضعیــت بــازار کار مهندســی
کشــاورزی در ســه ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.
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رشــد اقتصــادی بخــش کشــاورزی کانــادا خــوب اســت و نقــش مهمــی در اقتصــاد ایــن کشــور ایفــا مــی کنــد.
بخــش کشــاورزی و بخــش هــای مرتبــط بــا آن یــک هشــتم مشــاغل کانــادا را تامیــن مــی کننــد و بیــش از
شــش درصــد در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور نقــش دارنــد .بنابرایــن آینــده شــغلی مهندســی کشــاورزی در
ده ســال آینــده بــا کمبــود شــغل مواجــه نخواهــد شــد.

کارآموزی در شغل مهندسی کشاورزی در کانادا
اگــر در شــروع کار هســتید و مــی خواهیــد از فرصــت هــای کارآمــوزی اســتفاده کنیــد ،مــی توانیــد در ســایت
هــای کاریابــی مثــل  ca.indeed.comو  www.glassdoor.caبــه دنبــال فرصــت هــای کارآمــوزی باشــید.
دوره هــای کارآمــوزی بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهنــد کــه رزومــه کاری خــود را قــوی تــر کنیــد و آینــده
شــغلی خــود را بســازید.

در دوره هـــای کارآمـــوزی مهندســـی کشـــاورزی مهـــارت هـــای شـــما تحـــت نظـــر متخصصـــان باتجربـــه
توس ــعه م ــی یاب ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب م ــی توانی ــد در مس ــیر آین ــده ش ــغلی خ ــود ب ــه موفقی ــت دس ــت
پیــدا کنیــد .شــایان ذکــر اســت کــه گذرانــدن دوران کارآمــوزی از الزامــات رشــته مهندســی کشــاورزی
در کان ــادا محس ــوب م ــی ش ــود.

بازار کار کانادا
بازار کار مهندسی برق در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی برق در کانادا
●کد شغلی2133 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.22 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 67.03 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی برق در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی برق در کانادا
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میانگین درآمد مهندس برق در استانهای کانادا
حداکثر

متوسط

حداقل

استان
آلبرتا

 ۷۶.۹۲دالر

 ۵۲دالر

 ۲۹.۲۵دالر

بریتیش کلمبیا

 ۵۷.۶۹دالر

 ۴۳.۲۷دالر

 ۲۸.۸۵دالر

مانیتوبا

 ۶۰دالر

 ۴۷.۳۱دالر

 ۲۶.۹۲دالر

نیوبرانزویک

 ۵۶دالر

 ۴۳دالر

 ۳۰دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۵۴.۹۵دالر

 ۴۳.۵۹دالر

 ۳۸.۴۶دالر

نوا اسکوشیا

 ۵۲.۸۲دالر

 ۳۵.۱۰دالر

 ۲۳.۰۸دالر

 ۶۵دالر

 ۴۵دالر

 ۲۴دالر

کبک کانادا

 ۶۷.۰۳دالر

 ۴۵.۱۳دالر

 ۲۶.۴۴دالر

ساسکاچوان

 ۶۲.۷۰دالر

 ۴۴.۳۱دالر

 ۳۱.۲۵دالر

آنتاریو

نکته :جهت شفاف سازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر
کانادا ذکر شده است.
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وضعیت بازار کار مهندسی برق در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار مــیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســال هــای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بــهطــور گســترده ای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .لیســت زیــر دارای اطالعــات دقیــق تــری در
مــورد چشــمانــداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا اســت:

●میزان اشتغال در سال  ۴۰ :۲۰۱۸هزار و  ۱۰۰نفر
●میانگین سن نیروهای کار در سال  ۴۳ :۲۰۱۸سال
●میانگین سن بازنشستگی در سال  ۶۳ :۲۰۱۸سال

ـور می ــزان تف ــاوت
ب ــهمنظ ــور تعیی ــن چش ــمان ــداز م ــورد انتظ ــار ب ــرای ی ــک موقعی ــت ش ــغلی ،فاکت ـ ِ
کل تع ــداد متقاضی ــان جدی ــد پی ــشبینیش ــدهی جوی ــای کار ب ــا فرص ــته ــای ش ــغلی پیــش بینــی

ش ــده در کل ب ــازه زمانــی م ــورد نظ ــر ،هم ــراه ب ــا ارزیابــی ش ــرایط ب ــازار کار در س ــال ه ــای اخی ــر ،تحلی ــل
و بررس ــی م ــیش ــوند .ه ــدف از انج ــام ای ــن کار مش ــخص ش ــدن ش ــرایط رش ــد ب ــازار کار در چن ــد س ــال
اخی ــر (چ ــه در ش ــرایط م ــازاد ،چ ــه تع ــادل و چ ــه کمب ــود) و در ب ــازه زمانــی کنونــی اس ــت و ی ــا اینک ــه ت ــا
چ ــه ان ــدازه درگی ــر تغیی ــر و تح ــوالت خواه ــد ش ــد.

اگــر تجزیــهو تحلیــل شــاخص هــای اصلــی بــازار کار حاکــی از کمبــود متقاضــی کار بــرای پــر کــردن فرص ـت
هــای شــغلی موجــود در یــک گــروه شــغلی باشــد (یعنــی گــروه شــغلی مــورد نظــر بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه
باشــد) ،از پیــشبینــیهــای انجــامشــده ،اســتفاده مــیشــود تــا مشــخص شــود کــه آیــا ایــن موقعیــت در
طــی بــازه زمانــی کــه بــرای بررســی ایــن شــرایط در نظــر گرفتــهشــده ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و یــا فرصــت
شــغلی مــورد نظــر ،بــه ســمت شــرایط بهتــری حرکــت خواهــد کــرد.

تجزیــهو تحلیــل شــاخص هــای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصــت هــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و
همچنیــن ،میــزان بیــکاری نشــان مــیدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرص ـت هــای شــغلی
موجــود در ایــن گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مــی
رود کــه در طــی ایــن بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصـت هــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه
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تقاضــا و همینطــور تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی مهنــدس بــرق و یــا ســایر
مشــاغل مرتبــط بــا آن قــرار مــی گیرنــد ،مجموعــاً بــه  ۱۳هــزار و  ۳۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه درعیــنحــال انتظــار مــیرود کــه  ۱۶هــزار و  ۶۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک
تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصـت هــای شــغلی را بــه
دســت بیاورنــد.

ی هــای انجــام شــده مبنــی بــر تعــادل میــان فرصـت هــای شــغلی و
بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر و پیــشبینـ 
جوینــدگان کار در دوره هــای زمانــی بیــن ســالهای  ۲۰۲۱تــا  ،۲۰۳۰انتظــار مـی رود کــه تعــادل بیــن عرضــه
و تقاضــای کار در کانــادا در ســال هــای آینــده همچنــان بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد.

بازار کار مهندسی مواد در کانادا
نگاهی به بازار کار مهندسی مواد در کانادا
●کد شغلی2142 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 29.05 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 87.62 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مهندسی مواد در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مهندسی مواد در کانادا
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میانگین درآمد مهندس مواد در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۱۱۴.۰۲دالر

 ۵۲.۰۲دالر

 ۳۱.۶۵دالر

بریتیش کلمبیا

 ۸۷.۶۶دالر

 ۴۹.۶۵دالر

 ۲۳.۱۶دالر

انتاریو

 ۷۶.۴۲دالر

 ۴۷.۴۶دالر

 ۲۹.۴۷دالر

کبک

 ۷۶.۸۴دالر

 ۴۶.۸۱دالر

 ۲۸.۷۰دالر

جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا
ذکرشده است.
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بازار کار طراح و توسعه دهنده وب در کانادا
نگاهی به بازار کار طراح و توسعه دهنده وب در کانادا
●کد شغلی2175 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 17.25 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 45.67 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار طراح و توسعه دهنده وب در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی طراح و توسعه دهنده وب در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان طراح و توسعه دهنده وب در کانادا
برای کار به عنوان طراح و توسعه دهنده وب در کانادا نیازی به داشتن مجوز نخواهید داشت.
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میانگین درآمد طراح و توسعه دهنده وب در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 50.23دالر کانادا

 25دالر کانادا

 15دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 44.71دالر کانادا

 28.85دالر کانادا

 16دالر کانادا

مانیتوبا

 36.06دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

 14.23دالر کانادا

نیوبرانزویک

 38.19دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 38.19دالر کانادا

 22.82دالر کانادا

 15.50دالر کانادا

انتاریو

 50.48دالر کانادا

 33.65دالر کانادا

 20دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 38.19دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

کبک

 45.67دالر کانادا

 27دالر کانادا

 16.29دالر کانادا

ساسکاچوان

 36.70دالر کانادا

 26.72دالر کانادا

 11.45دالر کانادا
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وضعیت بازار کار طراح و توسعه دهنده وب در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررس ـیها ،وضعیــت شــغل طــراح و توســعه دهنــده وب در کانــادا در اســتانهای بریتیــش
کلمبیــا ،نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا ،کبــک و ساســکاچوان خــوب اســت .در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا،
انتاریــو و جزیــره پرنــس ادوارد وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل در ده ســال آینــده متوســط اســت .بــرای
اســتانهای دیگــر اطالعاتــی در دســت نیســت.

بــه طــور خالصــه ،طبــق برآوردهــا احتمــاالً وضعیــت عرضــه و تقاضــای شــغل طــراح و توســعه دهنــده وب
در کانــادا در ده ســال آینــده متعــادل خواهــد بــود .در ســال  2018تعــداد شــغلهای موجــود در حرفــه طــراح
و توســعه دهنــده وب  35،700شــغل بــود کــه متوســط ســن افــراد شــاغل 36 ،ســال و میانگیــن ســن
بازنشســتگی 61 ،ســال بــرآورد شــده اســت.
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بازار کار مشاغل پزشکی در کانادا
بازار کار پزشکی در کانادا
نگاهی به بازار کار پزشکی در کانادا
●کد شغلی3112 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 28.35 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 231 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار پزشکی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی پزشکی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان پزشک در کانادا
●آلبرتاCollege of Physicians & Surgeons of Alberta :
●بریتیش کلمبیاCollege of Physicians and Surgeons of British Columbia :
●مانیتوباCollege of Physicians and Surgeons of Manitoba :
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●نیوبرانزویکCollege of Physicians and Surgeons of New Brunswick :
●نیو فاندلند و البرادورCollege of Physicians and Surgeons of Newfoundland & Labrador :
●س ــرزمینه ــای ش ــمال غ ــربRegistrar, Professional Licensing, Department of Health and :
Social Services
●نوا اسکوشیاCollege of Physicians and Surgeons of Nova Scotia :
●نوناووتRegistrar, Health Professions, Department of Health, Government of Nunavut :
●انتاریوCollege of Physicians and Surgeons of Ontario :
●جزیره پرنس ادواردCollege of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island :
●کبکCollège des médecins du Québec :
●ساسکاچوانCollege of Physicians and Surgeons of Saskatchewan :
●یوکانYukon Medical Council, Government of Yukon :

میانگین درآمد پزشک در استانهای کانادا
حداکثر درآمد (ساالنه)

میانگین درآمد (ساالنه)

حداقل درآمد (ساالنه)

نام استان
بریتیش کلمبیا

 293،821دالر کانادا

 161،838دالر کانادا

 68،123دالر کانادا

مانیتوبا

 469،050دالر کانادا

 250،372دالر کانادا

 96،776دالر کانادا

نیوبرانزویک

 324،344دالر کانادا

 190،207دالر کانادا

 86،695دالر کانادا

 324،593دالر کانادا

 184،587دالر کانادا

 80،795دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 311،094دالر کانادا

 176،431دالر کانادا

 73،753دالر کانادا

انتاریو

 406،222دالر کانادا

 219،978دالر کانادا

 82،886دالر کانادا

 341،535دالر کانادا

 232،006دالر کانادا

 87،864دالر کانادا

نیوفاندلند و

البرادور

جزیره پرنس
ادوارد
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وضعیت بازار کار پزشکی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســیهــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل پزشــکی در کانــادا در ده
ســال آینــده در اســتانهــای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نیوفاندلنــد و البــرادور،
نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک ،ساســکاچوان و ســرزمین یــوکان خــوب اســت؛ در
ســرزمینهای شــمال غربــی در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل پزشــکی متوســط خواهــد بــود .در نونــاووت
وضعیــت بــازار کار پزشــکان در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

طبــق برآوردهــا ،در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل پزشــکی در کانــادا بــا کمبــود شــغل مواجــه خواهــد شــد.
در ســال  2018تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در حرفــه پزشــکی در کانــادا  75،200نفــر ،متوســط ســن افــرادی
کــه در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت بودنــد  45ســال و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان  65ســال بــود.

بازار کار پرستاری در کانادا
نگاهی به بازار کار پرستاری در کانادا
●کد شغلی3012 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 20.04 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 48 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار پرستاری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی پرستاری در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان پرستار در کانادا
College and Association of Registered Nurses of Alberta :●آلبرتا
College of Registered Nurses of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
College of Registered Nurses of Manitoba :●مانیتوبا
Nurses Association of New Brunswick :●نیوبرانزویک

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador :●نیوفاندلند و البرادور
Registered Nurses Association of the Northwest Territories :●ســـرزمینهای شـــمال غـــرب
and Nunavut
College of Registered Nurses of Nova Scotia :●نوا اسکاشیا
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut :●نوناووت
College of Nurses of Ontario :●انتاریو
Association of Registered Nurses of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec :●کبک
Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Yukon Registered Nurses Association :●یوکان
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میانگین درآمد پرستار در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 50.84دالر کانادا

 43.79دالر کانادا

 27.60دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 45.00دالر کانادا

 40.00دالر کانادا

 23.60دالر کانادا

مانیتوبا

 45.00دالر کانادا

 40.00دالر کانادا

 26.04دالر کانادا

نیوبرانزویک

 41.58دالر کانادا

 38.00دالر کانادا

 23.00دالر کانادا

 45.44دالر کانادا

 40.02دالر کانادا

 27.97دالر کانادا

 72.57دالر کانادا

 55.74دالر کانادا

 38.44دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 41.67دالر کانادا

 37.75دالر کانادا

 24.00دالر کانادا

نوناووت

 86.69دالر کانادا

 67.83دالر کانادا

 34.94دالر کانادا

انتاریو

 46.00دالر کانادا

 36.00دالر کانادا

 22.00دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 41.37دالر کانادا

 38.00دالر کانادا

 25.54دالر کانادا

کبک

 42.51دالر کانادا

 33.71دالر کانادا

 22.50دالر کانادا

ساسکاچوان

 48.10دالر کانادا

 44.00دالر کانادا

 33.00دالر کانادا

سرزمین یوکان

 61.41دالر کانادا

 45.28دالر کانادا

 33.77دالر کانادا

نیو فاندلند و
البرادور

سرزمینهای شمال
غرب
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وضعیت بازار کار پرستاری در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل پرســتار در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،ســرزمینهــای شــمال غربــی ،نــوا
اسکوشــیا ،نونــاووت ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک و ســرزمین یوکان خوب اســت؛ در اســتانهــای نیوفاندلند
و البــرادور ،انتاریــو و ساســکاچوان ،در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل پرســتار متوســط خواهــد بــود.

ـاال در ده س ــال آین ــده ب ــازار کار ش ــغل پرس ــتار در کان ــادا ب ــا کمب ــود ش ــغل مواج ــه خواه ــد ش ــد.
احتم ـ ً
در س ــال  2018می ــزان اش ــتغال در حرف ــه پرس ــتار در کان ــادا  314،300نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در
ای ــن حرف ــه مش ــغول فعالی ــت بودن ــد  41س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  61س ــال ب ــود.

بازار کار فیزیوتراپی در کانادا
نگاهی به بازار کار فیزیوتراپی در کانادا
●کد شغلی3142 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.32 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 49.45 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار فیزیوتراپی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی فیزیوتراپی در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان فیزیوتراپیست در کانادا
College of Physical Therapists of Alberta

:●آلبرتا

College of Physical Therapists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
College of Physiotherapists of Manitoba :●مانیتوبا
Professional Certification and Student Records : فیزیوتراپیس ــت کلینی ــک مدرس ــه:●مانیتوب ــا
Unit, Government of Manitoba
College of Physiotherapists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Newfoundland and Labrador College of Physiotherapists :●نیوفاندلند و البرادور
Nova Scotia College of Physiotherapists :●نوا اسکوشیا
College of Physiotherapists of Ontario :●انتاریو
Prince Edward Island College of Physiotherapists :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec :●کبک
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec : فیزیوتراپیست بازپروری:●کبک
Saskatchewan College of Physical Therapists :●ساسکاچوان
Professional Licensing and Regulatory Affairs, Government of Yukon :●یوکان

بازار کار کانادا 65
میانگین درآمد ساعتی فیزیوتراپیست در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 61.54دالر کانادا

 44.68دالر کانادا

 34دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 48.08دالر کانادا

 40.38دالر کانادا

 34دالر کانادا

مانیتوبا

 44.30دالر کانادا

 38دالر کانادا

 26.25دالر کانادا

 38دالر کانادا

 36.38دالر کانادا

 22دالر کانادا

 45.10دالر کانادا

 36.38دالر کانادا

 25.96دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 43دالر کانادا

 34.87دالر کانادا

 22دالر کانادا

انتاریو

 46دالر کانادا

 40.51دالر کانادا

 28.51دالر کانادا

 45.10دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 33.14دالر کانادا

 49دالر کانادا

 36دالر کانادا

 24دالر کانادا

 47.67دالر کانادا

 43دالر کانادا

 33دالر کانادا

نیوبرانزویک

نیوفاندلند و البرادور

جزیره پرنس ادوارد

کبک

ساسکاچوان

بازار کار کانادا
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وضعیت بازار کار فیزیوتراپی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررسـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار فیزیوتراپیســت در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،نیوبرانزویــک ،انتاریــو ،جزیــره پرنــس ادوارد و کبــک خــوب اســت؛
در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نــوا اسکوشــیا و ساســکاچوان در ده ســال آینــده
وضعیــت شــغل فیزیوتراپــی متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل در
ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بــازار کار شــغل فیزیوتراپــی در کانــادا در ده ســال آینــده بــا کمبــود روب ـهرو خواهــد شــد .در ســال 2018
میــزان اشــتغال در حرفــه فیزیوتراپــی در کانــادا  28،300نفــر ،متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حرفــه
مشــغول فعالیــت بودنــد  41ســال و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان  66ســال بــود.

بازار کار دندان پزشکی در کانادا
نگاهی به بازار کار دندان پزشکی در کانادا
●کد شغلی3113 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 17 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 69.90 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار دندان پزشکی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی دندان پزشکی در کانادا

67 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان دندان پزشک در کانادا
Alberta Dental Association and College :●آلبرتا
College of Dental Surgeons of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Manitoba Dental Association :●مانیتوبا
New Brunswick Dental Society :●نیوبرانزویک
Newfoundland and Labrador Dental Board :●نیوفاندلند و البرادور
Registrar, Professional Licensing, Department of Health and :ن ه ــای ش ــمال غربــی
 ●س ــرزمی
Social Services
Provincial Dental Board of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا
Department of Health, Government of Nunavut:●نوناووت
Royal College of Dental Surgeons of Ontario :●انتاریو
Dental Association of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des dentistes du Québec :●کبک
College of Dental Surgeons of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Professional Licensing and Regulatory Affairs, Government of Yukon :●یوکان

میانگین درآمد ساالنه دندان پزشک در استانهای کانادا
حداقل درآمد

میانگین درآمد

حداکثر درآمد

نام استان

 دالر کانادا31،668

 دالر کانادا127،890

 دالر کانادا344،374

 دالر کانادا30،748

 دالر کانادا104،055

 دالر کانادا214،663

بریتیش کلمبیا

 دالر کانادا27،917

 دالر کانادا115،050

 دالر کانادا166،709

نوا اسکوشیا

 دالر کانادا32،418

 دالر کانادا114،966

 دالر کانادا248،306

انتاریو

 دالر کانادا29،334

 دالر کانادا121،027

 دالر کانادا243،253

کبک

آلبرتا

بازار کار کانادا 68
وضعیت بازار کار دندان پزشکی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار دنــدان پزشــک در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،انتاریــو،
جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتان نــوا اسکوشــیا در ده ســال آینــده
وضعیــت شــغل دنــدان پزشــکی متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال
آینــده مشــخص نشــده اســت.

ب ــازار کار ش ــغل دن ــدان پزش ــکی در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا کمب ــود ش ــغل رو ب ــه رو خواه ــد ش ــد.
در س ــال  ،2018می ــزان اش ــتغال در حرف ــه دن ــدان پزش ــکی در کان ــادا  26،800نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی
کــه در ایــن حــرف مشــغول فعالیــت بودنــد  47ســال و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان  65ســال بــود.

بازار کار دامپزشکی در کانادا
نگاهی به بازار کار دامپزشکی در کانادا
●کد شغلی3114 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 16.80 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 56.88 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار دامپزشکی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی دامپزشکی در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان دامپزشک در کانادا
Alberta Veterinary Medical Association :●آلبرتا
College of Veterinarians of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Manitoba Veterinary Medical Association :●مانیتوبا
New Brunswick Veterinary Medical Association :●نیوبرانزویک

Newfoundland and Labrador Veterinary Licensing Board,

:●نیوفاندلنـــد و البـــرادور

Newfoundland and Labrador College of Veterinarians

Registrar, Professional Licensing, Department of Health and :●ســـرزمینهای شـــمال غربـــی
Social Services
Nova Scotia Veterinary Medical Association :●نوا اسکوشیا
Professional Licensing, Nunavut Health and Social Services :●نوناووت

College of Veterinarians of Ontario :●انتاریو
Prince Edward Island Veterinary Medicine Association :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des médecins vétérinaires du Québec :●کبک
Saskatchewan Veterinary Medical Association :●ساسکاچوان

بازار کار کانادا
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میانگین درآمد دامپزشک در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 145،253دالر کانادا

 96،817دالر کانادا

 41،090دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 141،503دالر کانادا

 85،140دالر کانادا

 35،894دالر کانادا

مانیتوبا

 129،322دالر کانادا

 86،801دالر کانادا

 27،001دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 104،357دالر کانادا

 73،259دالر کانادا

 26،430دالر کانادا

انتاریو

 148،842دالر کانادا

 83،697دالر کانادا

 30،085دالر کانادا

کبک

 130،549دالر کانادا

 83،200دالر کانادا

 40،081دالر کانادا

ساسکاچوان

 131،550دالر کانادا

 83،911دالر کانادا

 24،173دالر کانادا

وضعیت بازار کار دامپزشکی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررسـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار دامپزشــک در کانــادا در ده ســال آینــده
در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،انتاریــو و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا ،نــوا
اسکوشــیا و کبــک در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل دامپزشــکی متوســط خواهــد بــود .در جزیــره پرنــس
ادوارد ،شــرایط بــرای شــغل دامپزشــکی محــدود خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده
ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار کانادا
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بــازار کار شــغل دامپزشــکی در کانــادا در ده ســال آینــده متعــادل باقــی خواهــد مانــد و عرضــه و تقاضــا بــه
یــک میــزان خواهــد بــود .در ســال  2018میــزان اشــتغال در حرفــه دامپزشــکی در کانــادا  10،800نفــر ،متوســط
ســن افــرادی کــه در ایــن حــرف مشــغول فعالیــت بودنــد  43ســال و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان 65
ســال بــود.

بازار کار داروسازی در کانادا
نگاهی به بازار کار داروسازی در کانادا
●کد شغلی3131 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 38.33 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 54.86 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار داروسازی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی داروسازی در کانادا

72 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان داروساز در کانادا
Alberta College of Pharmacists :●آلبرتا
College of Pharmacists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
College of Pharmacists of Manitoba :●مانیتوبا
New Brunswick College of Pharmacists :●نیوبرانزویک
Newfoundland and Labrador Pharmacy Board :●نیوفاندلند و البرادور
Registrar, Professional Licensing, Department of Health and :●س ــرزمین ه ــای ش ــمال غ ــرب
Social Services
Nova Scotia College of Pharmacists :●نوا اسکوشیا
Department of Health, Government of Nunavut :●نوناووت
Ontario College of Pharmacists :●انتاریو
Prince Edward Island College of Pharmacists :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des pharmaciens du Québec, Service d’admission à la pratique :●کبک
Saskatchewan College of Pharmacists :●ساسکاچوان
Professional Licensing and Regulatory Affairs, Government of Yukon :●یوکان

بازار کار کانادا 73
میانگین درآمد ساالنه داروسازی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساالنه)

میانگین درآمد (ساالنه)

حداقل درآمد (ساالنه)

آلبرتا

 138،040دالر کانادا

 111،536دالر کانادا

 60،529دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 127،387دالر کانادا

 98،725دالر کانادا

 68،708دالر کانادا

منیتوبا

 141،059دالر کانادا

 110،436دالر کانادا

 75،699دالر کانادا

نیوبرانزویک

 135،958دالر کانادا

 98،894دالر کانادا

 75،256دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 130،905دالر کانادا

 97،557دالر کانادا

 72،744دالر کانادا

نووا اسکوشیا

 123،079دالر کانادا

 93،743دالر کانادا

 64،830دالر کانادا

آنتاریو

 143،978دالر کانادا

 101،646دالر کانادا

 40،188دالر کانادا

 161،891دالر کانادا

 112،199دالر کانادا

 63،924دالر کانادا

 145،484دالر کانادا

 109،108دالر کانادا

 72،847دالر کانادا

نام استان

کبک

ساسکاچوان

وضعیت بازار کار داروسازی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل داروســازی در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتان هــای بریتیــش کلمبیــا ،منیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،انتاریــو و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در
اســتان هــای آلبرتــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نــوا اسکوشــیا ،پرنــس ادوارد آیلنــد و کبــک ،در ده ســال آینــده
وضعیــت شــغل داروســازی متوســط خواهــد بــود .در ســایر اســتان هــای کانــادا ،وضعیــت بــازار کار داروســازی
در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار کانادا

74

طبــق برآوردهــا ،در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل داروســازی در کانــادا بــا مــازاد شــغل مواجــه خواهــد شــد.
در ســال  2018تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در حرفــه داروســازی در کانــادا  43،100نفــر ،متوســط ســن افــرادی
کــه در ایــن حرفــه مشــغول فعالیــت بودنــد  41ســال و متوســط ســن بازنشســتگی آنــان  66ســال بــود.

بازار کار چشم پزشکی در کانادا
نگاهی به بازار کار چشم پزشکی در کانادا
●کد شغلی3111 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 34.06 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 191.79 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار چشم پزشکی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی چشم پزشکی در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان چشم پزشک در کانادا
College of Physicians & Surgeons of Alberta :●آلبرتا
College of Physicians and Surgeons of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
College of Physicians and Surgeons of Manitoba :●مانیتوبا
College of Physicians and Surgeons of New Brunswick :●نیوبرانزویک
College of Physicians and Surgeons of Newfoundland & Labrador :●نیوفاندلند و البرادور

Registrar, Professional Licensing, Department of Health and :●س ــرزمین ه ــای ش ــمال غ ــرب
Social Services
7071 – 5005 College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia Suite :●نـــوا اسکوشـــیا
2C2 Bayers Road (Former Zellers location) Halifax, Nova Scotia Canada B3L
Registrar, Health Professions, Department of Health, Government of Nunavut :●نوناووت

College of Physicians and Surgeons of Ontario :●انتاریو
College of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Collège des médecins du Québec :●کبک
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Yukon Medical Council, Government of Yukon :●یوکان
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میانگین درآمد چشم پزشکی در استانهای کانادا
نام استان

حداکثر درآمد
(ساالنه)

میانگین درآمد (ساالنه)

حداقل درآمد (ساالنه)

 250،975دالر کانادا

 89،954دالر کانادا

مانیتوبا

 662،710دالر کانادا

 338،520دالر کانادا

 114،580دالر کانادا

نیوبرانزویک

 514،133دالر کانادا

 289،784دالر کانادا

 120،517دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 579،702دالر کانادا

 277،903دالر کانادا

 126،425دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 431،338دالر کانادا

 228،636دالر کانادا

 135،384دالر کانادا

آنتاریو

 530،314دالر کانادا

 256،583دالر کانادا

 87،883دالر کانادا

پرنس ادوارد آیلند

 566،850دالر کانادا

 303،550دالر کانادا

 115،040دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

508،374

کانادا

دالر

وضعیت بازار کار چشم پزشکی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل چشــم پزشــکی در کانــادا در ســه
ســال آینــده در اســتان هــای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،منیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نــوا
اسکوشــیا ،انتاریــو ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک و ساســکاچوان خــوب اســت .در ســایر اســتان هــای کانــادا،
وضعیــت بــازار کار چشــم پزشــکی در ســه ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

طبــق برآوردهــا ،در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل چشــم پزشــکی در کانــادا بــا کمبــود شــغل در تمــام
کشــور مواجــه خواهــد شــد .در ســال  2018تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در حرفــه چشــم پزشــکی در کانــادا
 48،500نفــر ،متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت بودنــد  46ســال و متوســط ســن
بازنشســتگی آنــان  65ســال بــود.
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بازار کار مامایی در کانادا
نگاهی به بازار کار مامایی در کانادا
●کد شغلی3124 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 27 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مامایی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مامایی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان ماما در کانادا
بســته بــه شــرایط دولتــی در کانــادا ،ماماهــا میتواننــد تحــت مجوزهــای مختلفــی کار کننــد .بــه گفتــه افــراد
حرف ـهای و باتجربــه ،پرســتارها و ماماهــا پرســتاران رســمی ای هســتند کــه آموزشهــای اضافــی در زمینــه
زنــان و زایمــان را کســب کردهانــد .ماماهــای دارای مجــوز ،آمــوزش میبیننــد و بایــد در آزمونهــای کســب
مجوزهــای معتبــر نیــز شــرکت کننــد ،امــا لزومــاً آمــوزش رســمی خاصــی تحــت عنــوان پرســتاری ندارنــد.

●آلبرتا – پرستارCollege of Midwives of Alberta :
●آلبرتا – پزشک پرستارCollege and Association of Registered Nurses of Alberta :
●بریتیش کلمبیا – ماماCollege of Midwives of British Columbia :
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College of Registered Nurses of British Columbia:●بریتیش کلمبیا – پزشک پرستار
College of Physicians and Surgeons of Manitoba :●مانیتوبا – دستیار بالینی
College of Physicians and Surgeons of Manitoba :●مانیتوبا – دستیار پزشک
College of Midwives of Manitoba :●مانیتوبا – ماما
College of Registered Nurses of Manitoba :●مانیتوبا – پزشک پرستار
Midwifery Council of New Brunswick :●نیوبرانزویک – ماما
Nurses Association of New Brunswick :●نیوبرانزویک – پزشک پرستار
Newfoundland and Labrador Council of Health Professionals :●نیوفاندلند و البرادور – ماما
Registrar, Professional Licensing, Department of Health and :●مناط ــق ش ــمال غربــی – مام ــا
Social Services
Midwifery Regulatory Council of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا – ماما
College of Registered Nurses of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا – پزشک پرستار
College of Midwives of Ontario :●اونتاریو – ماما
College of Nurses of Ontario :●اونتاریو – پزشک پرستار مراقبتهای اولیه بهداشتی

Association of Registered Nurses of Prince Edward :●جزی ــره پرن ــس ادوارد – پزش ــک پرس ــتار
Island
Ordre des sages-femmes du Québec :●کبک – ماما
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec :●کبک – پزشک پرستار
Saskatchewan College of Midwifes :●ساسکاچوان – ماما
Saskatchewan Registered Nurses Association :●ساسکاچوان – پزشک پرستار
Professional Licensing and Regulatory Affairs, Government of Yukon :●یوکان – ماما
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میانگین درآمد ماما در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۵۸.۴۸دالر

 ۵۱.۴۴دالر

 ۲۰دالر

بریتیش کلمبیا

 ۵۳.۴۱دالر

 ۴۵.۷۷دالر

 ۲۴.۸۳دالر

 ۵۸دالر

 ۵۲.۸۸دالر

 ۳۳.۳۳دالر

نیوبرانزویک

 ۵۷.۴۴دالر

 ۴۵.۳۵دالر

 ۳۰دالر

نوا اسکوشیا

 ۵۷.۴۴دالر

 ۴۵.۳۵دالر

 ۳۰دالر

 ۶۰دالر

 ۵۳.۳۳دالر

 ۲۷دالر

 ۶۷.۲۳دالر

 ۴۷.۲۹دالر

 ۲۷.۶۳دالر

 ۵۹دالر

 ۵۸.۶۹دالر

 ۵۶دالر

مانیتوبا

اونتاریو
کبک
ساسکاچوان

تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا ذکرشده است.

وضعیت بازار کار مامایی در کانادا در ده سال آینده
در ایــن بخــش از مطلــب امــروز خــود در مــورد شــغل مامــا در کانــادا ،قصــد داریــم نگاهــی دقیقتــر و از
فاصلــه نزدیــک بــه عرضــه و تقاضــای ایــن موقعیــت شــغلی و وضعیــت بــازار کار آن در ده ســال آینــده در
کانــادا داشــته باشــیم.
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در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بهطــور گســتردهای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .جدولــی کــه در بخــش زیــر بــرای شــما تهیــه
و تنظیــم کردهایــم ،شــامل اطالعــات دقیقتــر و بهتــری در مــورد چشــمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا
اســت:

اطالعات
میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

توضیحات
 ۳۳هزار و  ۷۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۴۴سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۲سال

تجزیهوتحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و همچنین،
میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی موجــود در ایــن
گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه در طــی ایــن
بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و همینطــور
تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی مامایــی و یــا ســایر مشــاغل مرتبــط بــا آن در ایــن
زمینــه قــرار میگیرنــد ،مجموعــاً بــه  ۱۹هــزار و  ۷۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت
کــه درعینحــال انتظــار مـیرود کــه  ۱۵هــزار و  ۴۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت
و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.

ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاســـیر و پیشبینیه ــای انجامش ــده مبن ــی ب ــر تع ــادل میـــان فرصته ــای
ش ــغلی و جوین ــدگان کار در دورهه ــای زمانــی بی ــن س ــالهای  ۲۰۲۱ت ــا  ،۲۰۳۰انتظ ــار مــیرود ک ــه
تعـــادل بیـــن عرضـــه و تقاضـــای کار در کانـــادا در ســـالهای آینـــده همچنـــان بـــه همیـــن شـــکل
ادام ــه پی ــدا کن ــد.
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بازار کار مشاغل علوم انسانی در کانادا
بازار کار حسابداری در کانادا
نگاهی به بازار کار حسابداری در کانادا
●کد شغلی1111 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 20.67 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 58.17 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار حسابداری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی حسابداری در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان حسابدار در کانادا
●آلبرتا -حسابدار حرفهای خبرهChartered Professional Accountants of Alberta :
●بریتیـــش کلمبیـــا -حســـابدار حرفـــهای خبـــرهChartered Professional Accountants of British :
Columbia
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Auditor Certification Board, Government of :) حس ــابرس (حس ــابدار دولتــی-●بریتی ــش کلمبی ــا
British Columbia
Chartered Professional Accountants Manitoba : حسابدار حرفهای خبره-●مانیتوبا
Chartered Professional Accountants New Brunswick : حسابدار حرفهای خبره-●نیو برونزویک
Chartered Professional Accountants of : حســـابدار حرفـــهای خبـــره-●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Newfoundland and Labrador
Chartered Professional Accountants – : حس ــابدار حرفــهای خب ــره-●س ــرزمینهای ش ــمال غربــی
Northwest Territories / Nunavut
Chartered Professional Accountants of Nova Scotia : حسابدار حرفهای خبره-●نووا اسکاشیا
Public Accountants Board of the Province of Nova Scotia : حسابدار دولتی-●نووا اسکاشیا
Chartered Professional Accountants – Northwest : حســـابدار حرفـــهای خبـــره-●نونـــاووت
Territories / Nunavut

Chartered Professional Accountants of Ontario : حسابدار حرفهای خبره-●انتاریو
Public Accountants Council for the Province of Ontario : حسابدار دولتی-●انتاریو
Chartered Professional Accountants of Prince : حســابدار حرفـهای خبــره-●جزیــره پرنــس ادوارد
Edward Island
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec : حسابدار حرفهای خبره-●کبک
Institute of Chartered Professional Accountants of : حس ــابدار حرفــهای خب ــره-●ساس ــکاچوان
Saskatchewan
Chartered Professional Accountants of British Columbia : حسابدار حرفهای خبره-●یوکان
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میانگین درآمد حسابداری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 61.44دالر کانادا

 39.16دالر کانادا

 22.05دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 48.57دالر کانادا

 30دالر کانادا

 18.27دالر کانادا

مانیتوبا

 52.88دالر کانادا

 30دالر کانادا

 18.27دالر کانادا

نیوبرانزویک

 50.48دالر کانادا

 29.23دالر کانادا

 17.05دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 48.08دالر کانادا

 30.77دالر کانادا

 18.46دالر کانادا

 90.98دالر کانادا

 51.37دالر کانادا

 27.43دالر کانادا

 52.50دالر کانادا

 31.25دالر کانادا

 19.23دالر کانادا

 60دالر کانادا

 35دالر کانادا

 20.19دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 46.15دالر کانادا

 31.79دالر کانادا

 15.87دالر کانادا

کبک

 53.96دالر کانادا

 32دالر کانادا

 19.23دالر کانادا

ساسکاچوان

 57.69دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 20.19دالر کانادا

سرزمین های شمال
غربی

نوا اسکوشیا
انتاریو
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وضعیت بازار کار حسابداری در کانادا در ده سال آینده
وضعیــت شــغل حســابدار در کانــادا ،در اســتانهای نیوبرانزویــک ،ســرزمینهای شــمال غربــی ،نــوا اسکوشــیا
و نونــاووت خــوب و در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،انتاریــو،
جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک ،ساســکاچوان و ســرزمین یــوکان متوســط اســت.

ـاال عرض ــه و تقاض ــا ب ــرای ش ــغل حس ــابدار در کان ــادا در ده س ــال
ب ــه ط ــور خالص ــه ،طب ــق برآورده ــا احتم ـ ً
آین ــده ت ــا ح ــد زی ــادی در ی ــک س ــطح و مت ــوازن خواه ــد ب ــود .در س ــال  ،2018تع ــداد ش ــغلهای موج ــود
در حرف ــه حس ــابداری  194،400ش ــغل ب ــود ک ــه متوس ــط س ــن اف ــراد ش ــاغل 44 ،س ــال و میانگی ــن س ــن
بازنشس ــتگی 63 ،س ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت.

بازار کار اقتصاددان در کانادا
نگاهی به بازار کار اقتصاددان در کانادا
●کد شغلی4162 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 28.85 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 64.10 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار اقتصاددان در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی اقتصاددان در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان اقتصاددان در کانادا
بــرای شــروع بــه فعالیــت بــه عنــوان اقتصــاددان در بــازار کار اقتصــاد در کانــادا نیــاز بــه مجــوز خاصــی
نخواهیــد داشــت و کافــی اســت شــرایط الزم محــل کار مــورد نظــر را تامیــن کنیــد.

میانگین درآمد اقتصاددان در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 74.31دالر کانادا

 47.73دالر کانادا

 35.92دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 60.56دالر کانادا

 38.78دالر کانادا

 20.14دالر کانادا

مانیتوبا

 68.88دالر کانادا

 35.03دالر کانادا

 20.63دالر کانادا

انتاریو

 69.74دالر کانادا

 42.09دالر کانادا

 27.43دالر کانادا

کبک

 66.67دالر کانادا

 46.15دالر کانادا

 30.29دالر کانادا

ساسکاچوان

 69.94دالر کانادا

 42.09دالر کانادا

 24.12دالر کانادا

وضعیت بازار کار اقتصاددان در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل اقتصــاددان در کانــادا در ده
ســال آینــده در اســتان انتاریــو خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،کبــک
و ساســکاچوان ،در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل اقتصــاد متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها
وضعیــت بــازار کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار کانادا 86
بـــازار کار شـــغل اقتصـــاددان در کانـــادا از تـــوازن و باالنـــس قابـــل قبولـــی برخـــوردار اســـت و عرضـــه و
تقاضـــا بـــرای ایـــن شـــغل در ده ســـال آینـــده متـــوازن خواهـــد بـــود .در ســـال  ،2018میـــزان اشـــتغال
در حرف ــه اقتص ــاددان در کان ــادا  43،900نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن ح ــرف مش ــغول ب ــه
فعالیـــت بودنـــد  40ســـال و متوســـط ســـن بازنشســـتگی آنـــان  63ســـال بـــود.

بازار کار روانشناسی در کانادا
نگاهی به بازار کار روانشناسی در کانادا
●کد شغلی4151 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 20.50 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60.00 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار روانشناسی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی روانشناسی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان روانشناس در کانادا
●آلبرتاCollege of Alberta Psychologists :
●بریتیش کلمبیا:
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College of Psychologists of British Columbia :●روانشناس
British Columbia Association of School Psychologists :●روانشناس مدارس
:●مانیتوبا
Psychological Association of Manitoba :●روانشناس
Professional Certification and Student Records Unit,

:●روانشـــناس بالینـــی مـــدارس
Government of Manitoba

College of Psychologists of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Newfoundland and Labrador Psychology Board :●نیوفاندلند و البرادور
Registrar of Psychologists, Government of North West :●ســـرزمین هـــای شـــمال غربـــی
Terrotiroies
Nova Scotia Board of Examiners in Psychology :●نوا اسکوشیا
Professional Licensing, Nunavut Health and Social Services :●نوناووت
:●آنتاریو

College of Psychologists of Ontario :●روانشناس
College of Psychologists of Ontario :●دستیار روانشناس
College of Registered Psychotherapists of Ontario :●روان درمانگر
:●جزیره پرنس ادوارد
Prince Edward Island Board Psychologists Registration Board :●دستیار روانشناس
Prince Edward Island Board Psychologists Registration Board :●روانشناس
Ordre des psychologues du Québec :●کبک
Saskatchewan College of Psychologists :●ساسکاچوان
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میانگین درآمد روانشناس در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان

 66.63دالر کانادا

 45.57دالر کانادا

 20دالر کانادا

 65دالر کانادا

 39.56دالر کانادا

 20دالر کانادا

مانیتوبا

 51.44دالر کانادا

 40.87دالر کانادا

 27.10دالر کانادا

نیوبرانزویک

 61.50دالر کانادا

 34.02دالر کانادا

 15.30دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 58.65دالر کانادا

 41.03دالر کانادا

 22.00دالر کانادا

 69دالر کانادا

 40دالر کانادا

 20.86دالر کانادا

 51.10دالر کانادا

 39دالر کانادا

 25دالر کانادا

 63.35دالر کانادا

 49.78دالر کانادا

 20دالر کانادا

آلبرتا

بریتیش کلمبیا

آنتاریو
کبک
ساسکاچوان

وضعیت بازار کار روانشناسی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار روانشــناس در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک
و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور و انتاریــو در ده ســال آینــده
وضعیــت شــغل روانشناســی متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال
آینــده مشــخص نشــده اســت.

ب ــازار کار ش ــغل روانشناس ــی در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا کمب ــود ش ــغل رو ب ــه رو خواه ــد ش ــد .در
ســال  ،2018میــزان اشــتغال در حرفــه روانشناســی در کانــادا  22،600نفــر ،متوســط ســن افــرادی کــه در
ای ــن حرف ــه مش ــغول بودن ــد  48س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  64س ــال ب ــود.
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بازار کار مترجمی در کانادا
نگاهی به بازار کار مترجمی در کانادا
●کد شغلی5125 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 16.78 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 42.86 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مترجمی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مترجمی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان مترجم در کانادا
بــرای شــروع بــه فعالیــت بــه عنــوان مترجــم در بــازار کار ترجمــه در کانــادا ممکــن اســت نیــاز بــه گواهــی از
مرجعــی قانونــی داشــته باشــید .نهــاد مربــوط صــادر کننــده چنیــن مدرکــی در اســتانهایی کــه معمــوالً ایــن
مــدرک را میخواهنــد بــه شــرح زیــر اســت:

●نیوبرانزویک
●مترجم Corporation of Translators, Terminologists and Interpreters of New Brunswick
●اصطـــاح شـــناس Corporation of Translators, Terminologists and Interpreters of New
Brunswick

90

بازار کار کانادا

Corporation of Translators, Terminologists and Interpreters of New ●مترجـــم شـــفاهی
Brunswick
●انتاریو
Association of Translators and Interpreters of Ontario ●مترجم
Association of Translators and Interpreters of Ontario ●مترجم شفاهی کنفرانس
Association of Translators and Interpreters of Ontario ●مترجم شفاهی دادگاه
Association of Translators and Interpreters of Ontario ●مترجم شفاهی اجتماعی
Association of Translators and Interpreters of Ontario ●مترجم شفاهی پزشکی
●کبک
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ●مترجم
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ●اصطالح شناس
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ●مترجم شفاهی

میانگین درآمد مترجم در استانهای کانادا
حداقل درآمد

میانگین درآمد

حداکثر درآمد

نام استان

 دالر کانادا11.90

 دالر کانادا22

 دالر کانادا41.71

مانیتوبا

 دالر کانادا16

 دالر کانادا45.67

 دالر کانادا62.41

نوناووت

 دالر کانادا16

 دالر کانادا25

 دالر کانادا40.50

انتاریو

 دالر کانادا15

 دالر کانادا27.18

 دالر کانادا39.95

کبک

بازار کار کانادا
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وضعیت بازار کار مترجمی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مترجــم در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،کبــک و ســرزمین یــوکان خــوب اســت؛ در
اســتانهای نیوبرانزویــک ،ســرزمینهای شــمال غربــی ،نــوا اسکوشــیا ،نونــاووت و انتاریــو در ده ســال
آینــده وضعیــت شــغل ترجمــه متوســط خواهــد بــود .بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال
آینــده مشــخص نشــده اســت.

ب ــازار کار ش ــغل مترج ــم در کان ــادا از ت ــوازن و باالن ــس قاب ــل قبولــی برخ ــوردار اس ــت و عرض ــه و تقاض ــا
بـــرای ایـــن شـــغل در ده ســـال آینـــده متـــوازن خواهـــد بـــود .در ســـال  2018میـــزان اشـــتغال در حرفـــه
مترج ــم در کان ــادا  19000نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن حرف ــه مش ــغول ب ــه فعالی ــت بودن ــد 49
س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  67س ــال ب ــود.

بازار کار حقوق در کانادا
نگاهی به بازار کار حقوق در کانادا
●کد شغلی4112 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 56 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 90 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار حقوق در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی حقوق در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان حقوقدان در کانادا
Law Society of Alberta :●آلبرتا
Law Society of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Law Society of Manitoba :●مانیتوبا
Law Society of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Law Society of Newfoundland and Labrador :●نیوفاندلند و البرادور
Law Society of the Northwest Territories :●سرزمینهای شمال غرب
Nova Scotia Barristers’ Society :●نوا اسکوشیا
Law Society of Nunavut :●نوناووت
Law Society of Upper Canada :●انتاریو
Law Society of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Barreau du Québec :●کبک
Law Society of Saskatchewan :●ساسکاچوان
Law Society of Yukon :●یوکان

بازار کار کانادا
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میانگین درآمد ساالنه حقوقدان در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 423،922دالر کانادا

 140،808دالر کانادا

 46،078دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 242،117دالر کانادا

 115،621دالر کانادا

 37،400دالر کانادا

مانیتوبا

 198،651دالر کانادا

 109،179دالر کانادا

 45،823دالر کانادا

نیو برونزویک

 140،372دالر کانادا

 79،485دالر کانادا

 30،259دالر کانادا

 279،002دالر کانادا

 131،203دالر کانادا

 55،248دالر کانادا

 167،952دالر کانادا

 104،920دالر کانادا

 35،224دالر کانادا

 131،654دالر کانادا

 44،491دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 144،905دالر کانادا

 89،419دالر کانادا

 27،062دالر کانادا

کبک

 208،176دالر کانادا

 89،666دالر کانادا

 27،452دالر کانادا

ساسکاچوان

 190،371دالر کانادا

 119،587دالر کانادا

 24،173دالر کانادا

نیو فاندلند و
البرادور

نووا اسکاشیا
انتاریو

357،035

کانادا

دالر

بازار کار کانادا
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وضعیت بازار کار حقوق در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل حقــوق در کانــادا در ده ســال
آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نونــاووت ،کبــک
و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،ســرزمینهای شــمال غربــی ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو،
جزیــره پرنــس ادوارد و ســرزمین یــوکان در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل وکالــت متوســط خواهــد بــود.
بــرای دیگــر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار هتلداری در کانادا
نگاهی به بازار کار هتلداری در کانادا
●کد شغلی0632 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 14.42 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60.17 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار هتلداری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی هتلداری در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان هتلداری در کانادا
بــرای شــروع فعالیــت در شــغل مدیریــت هتلــداری در کانــادا نیــاز بــه مجــوز خاصــی نخواهیــد داشــت و کافــی
اســت شــرایط الزم محــل کار مــورد نظــر را تامیــن کنیــد.

میانگین درآمد مدیریت هتلداری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 80.77دالر کانادا

 27.88دالر کانادا

 15دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 57.69دالر کانادا

 25دالر کانادا

 14.60دالر کانادا

مانیتوبا

 51.29دالر کانادا

 26.44دالر کانادا

 12.98دالر کانادا

نیوبرانزویک

 60.10دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

 15.05دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 46.70دالر کانادا

 25دالر کانادا

 18دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 54.95دالر کانادا

 26.92دالر کانادا

 15دالر کانادا

انتاریو

 61.52دالر کانادا

 30.16دالر کانادا

 15دالر کانادا

کبک

 56.41دالر کانادا

 24.18دالر کانادا

 15دالر کانادا
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وضعیت بازار کار هتلداری در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررس ـیها و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مدیریــت هتلــداری در کانــادا
در ده ســال آینــده در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،انتاریــو ،کبــک ،ساســکاچوان
و ســرزمین یــوکان خــوب اســت؛ در اســتانهای آلبرتــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،ســرزمینهای شــمال غربــی،
نــوا اسکوشــیا و جزیــره پرنــس ادوارد در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل مدیریــت هتلــداری متوســط خواهــد
بــود .بــرای نونــاووت وضعیــت بــازار کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بــازار کار شــغل مدیریــت هتلــداری در کانــادا از تــوازن و باالنــس قابــل قبولــی برخــوردار اســت و عرضــه
و تقاضــا بــرای ایــن شــغل در ده ســال آینــده متــوازن خواهــد بــود.
در ســـال  ،2018میـــزان اشـــتغال در حرفـــه مدیریـــت هتلـــداری در کانـــادا  64،500نفـــر ،متوســـط ســـن
اف ــرادی ک ــه در ای ــن ح ــرف مش ــغول فعالی ــت بودن ــد  53س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان 64
س ــال ب ــود.

بازار کار رشته آمار در کانادا
نگاهی به بازار کار رشته آمار در کانادا
●کد شغلی2161 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.67 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 70.33 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار رشته آمار در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی رشته آمار در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار با مدرک رشته آمار در کانادا
برای کار با مدرک رشته آمار در کانادا نیازی به مجوز نخواهید داشت.

میانگین درآمد ساعتی رشته آمار در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 61.05دالر کانادا

 42.53دالر کانادا

 34.99دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 54.95دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 26.44دالر کانادا

مانیتوبا

 55.43دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 20.77دالر کانادا

نیوبرانزویک

 70.67دالر کانادا

 43.82دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 67.86دالر کانادا

 41.63دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 67.86دالر کانادا

 41.63دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

انتاریو

 78.13دالر کانادا

 45.13دالر کانادا

 30.22دالر کانادا

کبک

 70.88دالر کانادا

 40دالر کانادا

 25دالر کانادا

ساسکاچوان

 50.78دالر کانادا

 39.90دالر کانادا

 27.86دالر کانادا
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وضعیت بازار کار رشته آمار در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررســیها ،وضعیــت رشــته آمــار در کانــادا در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا،
نیوبرانزویــک ،انتاریــو و کبــک خــوب اســت .در اســتان آلبرتــا وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل متوســط اســت.
بــرای اســتانهای دیگــر اطالعاتــی در ایــن خصــوص در دســت نیســت.

ـاال رش ــته آم ــار در کان ــادا در ده س ــال آین ــده ب ــا کمب ــود مواج ــه
ب ــه ط ــور خالص ــه ،طب ــق برآورده ــا احتم ـ ً
خواه ــد ش ــد.

بازار کار کارمند بانک در کانادا
نگاهی به بازار کار کارمند بانک در کانادا
●کد شغلی1434 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 15 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 30.22 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار کارمند بانک در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی کارمند بانک در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان کارمند بانک در کانادا
بــرای کار بــه عنــوان کارمنــد بانــک در کانــادا معمــوالً نیــازی بــه گرفتــن مجــوز و پروانــه خاصــی نخواهیــد
داشــت.

میانگین درآمد کارمند بانک در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 36.6دالر کانادا

 26.75دالر کانادا

 17.00دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 30.00دالر کانادا

 20.12دالر کانادا

 14.62دالر کانادا

مانیتوبا

 28.85دالر کانادا

 19.62دالر کانادا

 15دالر کانادا

نیوبرنزویک

 33.33دالر کانادا

 22.95دالر کانادا

 16.40دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 27.47دالر کانادا

 21.00دالر کانادا

 14.00دالر کانادا

انتاریو

 33.33دالر کانادا

 20.51دالر کانادا

 14.36دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 25.00دالر کانادا

 17.95دالر کانادا

 12.85دالر کانادا

کبک

 27.00دالر کانادا

 20.73دالر کانادا

 15.16دالر کانادا

ساسکاچوان

 30.22دالر کانادا

 25.00دالر کانادا

 16.00دالر کانادا
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وضعیت بازار کار کارمند بانک در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررس ـیها ،وضعیــت شــغل کارمنــد بانــک در کانــادا ،در اســتانهای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا،
مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک و ساســکاچوان متوســط اســت.
در اســتانهای دیگــر وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل مشــخص نیســت.

بـــه طـــور خالصـــه ،طبـــق برآوردهـــا عرضـــه و تقاضـــا بـــرای شـــغل کارمنـــد بانـــک در کانـــادا در ده ســـال
آینـــده تـــا حـــد زیـــادی در یـــک ســـطح و متـــوازن خواهـــد بـــود.
در ســـال  ،2018تعـــداد شـــغلهای موجـــود در حرفـــه کارمنـــد بانکـــی  37،200شـــغل بـــود کـــه متوســـط
س ــن اف ــراد ش ــاغل ب ــه کار 41 ،س ــال و میانگی ــن س ــن بازنشس ــتگی 63 ،س ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت.

بازار کار مدیریت منابع انسانی در کانادا
نگاهی به بازار کار مدیریت منابع انسانی در کانادا
●کد شغلی0112 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 25.71 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 70.64 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مدیریت منابع انسانی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مدیریت منابع انسانی در کانادا
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میانگین درآمد مدیریت منابع انسانی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساعتی)

میانگین درآمد (ساعتی)

حداقل درآمد (ساعتی)

آلبرتا

 79.33دالر کانادا

 55.29دالر کانادا

 33.65دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 74.52دالر کانادا

 43.27دالر کانادا

 24.04دالر کانادا

مانیتوبا

 62.50دالر کانادا

 42.86دالر کانادا

 21.15دالر کانادا

نیوبرانزویک

 72.12دالر کانادا

 43.27دالر کانادا

 31.32دالر کانادا

 72دالر کانادا

 44.97دالر کانادا

 28.85دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 57.44دالر کانادا

 42.05دالر کانادا

 28.85دالر کانادا

انتاریو

 69.40دالر کانادا

 45.67دالر کانادا

 26.07دالر کانادا

 72دالر کانادا

 44.97دالر کانادا

 28.85دالر کانادا

کبک

 76.92دالر کانادا

 50دالر کانادا

 25.71دالر کانادا

ساسکاچوان

 78.80دالر کانادا

 44.62دالر کانادا

 24.20دالر کانادا

نام استان

نیوفاندلند و البرادور

جزیره پرنس ادوارد
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وضعیت بازار کار مدیریت منابع انسانی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مدیریــت منابــع انســانی در
کانــادا در ده ســال آینــده در اســتان هــای نیوبرانزویــک و کبــک خــوب اســت؛ در اســتان هــای بریتیــش
کلمبیــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،ســرزمین هــای شــمال غربــی ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو ،جزیــره پرنــس ادوارد
و ســرزمین یــوکان ،در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل مدیریــت منابــع انســانی متوســط خواهــد بــود .در
اســتان هــای آلبرتــا ،مانیتوبــا و ساســکاچوان ،وضعیــت بــازار کار شــغل مدیریــت منابــع انســانی محــدود
خواهــد بــود و در اســتان نونــاووت وضعیــت بــازار کار مدیریــت منابــع انســانی در ده ســال آینــده مشــخص
نشــده اســت.

طبــق برآوردهــا ،پیــش بینــی مــی شــود کــه در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل مدیریــت منابــع انســانی
در کانـــادا متعـــادل و در تـــوازن باقـــی بمانـــد .در ســـال  2018تعـــداد افـــراد مشـــغول بـــه کار در حرفـــه
مدیری ــت مناب ــع انس ــانی در کان ــادا  31200نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن حرف ــه مش ــغول ب ــه
فعالی ــت بودن ــد  45س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  60س ــال ب ــود.

بازار کار مدیریت مالی در کانادا
نگاهی به بازار کار مدیریت مالی در کانادا
●کد شغلی0111 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.54 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 71.43 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مدیریت مالی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مدیریت مالی در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان مدیر مالی در کانادا
بــرای شــروع فعالیــت بــه عنــوان مدیــر مالــی در بــازار کار مدیــر مالــی در کانــادا نیــاز بــه مجــوز خاصــی
نخواهیــد داشــت.

میانگین درآمد مدیریت مالی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساعتی)

میانگین درآمد (ساعتی)

حداقل درآمد (ساعتی)

آلبرتا

 88.94دالر کانادا

 52.46دالر کانادا

 32دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 67.31دالر کانادا

 44.23دالر کانادا

 25دالر کانادا

مانیتوبا

 65.87دالر کانادا

 45.67دالر کانادا

 22دالر کانادا

نیوبرانزویک

 57.69دالر کانادا

 44.10دالر کانادا

 26.44دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 72.12دالر کانادا

 43.48دالر کانادا

 26.44دالر کانادا

 75.11دالر کانادا

 54.11دالر کانادا

 30.39دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 61.54دالر کانادا

 46.70دالر کانادا

 28دالر کانادا

نوناووت

 95.31دالر کانادا

 67.34دالر کانادا

 46.92دالر کانادا

 71دالر کانادا

 49.04دالر کانادا

 26.32دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 66.67دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 25.35دالر کانادا

کبک

 67.87دالر کانادا

 41.76دالر کانادا

 26.92دالر کانادا

ساسکاچوان

 72.31دالر کانادا

 52.88دالر کانادا

 35.10دالر کانادا

نام استان

سرزمین های شمال

غربی

انتاریو
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وضعیت بازار کار مدیریت مالی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل مدیریــت مالــی در کانــادا در ســه
ســال آینــده در اســتان هــای بریتیــش کلمبیــا ،نیوبرانزویــک و انتاریــو خــوب اســت؛ در اســتان هــای آلبرتــا،
نیوفاندلنــد و البــرادور ،ســرزمین هــای شــمال غربــی ،نــوا اسکوشــیا ،نونــاووت ،جزیــره پرنــس ادوارد ،کبــک،
ساســکاچوان و ســرزمین یــوکان ،در ســه ســال آینــده وضعیــت شــغل مدیریــت مالــی متوســط خواهــد بــود.
در اســتان مانیتوبــا وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل محدودیــت خواهــد داشــت.

طبـــق برآوردهـــا ،پیـــش بینـــی مـــی شـــود کـــه در ده ســـال آینـــده بـــازار کار شـــغل مدیریـــت مالـــی در
کانـــادا متعـــادل و در تـــوازن باقـــی بمانـــد.
در س ــال  2018تع ــداد اف ــراد مش ــغول ب ــه کار در حرف ــه مدیری ــت مالــی در کان ــادا  67700نف ــر ،متوس ــط
س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن حرف ــه مش ــغول ب ــه فعالی ــت بودن ــد  46س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی
آن ــان  60س ــال ب ــود.

بازار کار متخصص مارکتینگ در کانادا
نگاهی به بازار کار متخصص مارکتینگ در کانادا
●کد شغلی1123 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 17 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 51.28 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار متخصص مارکتینگ در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی متخصص مارکتینگ در کانادا

بازار کار کانادا 105
میانگین درآمد متخصص مارکتینگ در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

استان

 ۵۷.۶۹دالر

 ۳۱.۲۵دالر

 ۱۹دالر

 ۴۶دالر

 ۲۸.۵۷دالر

 ۱۷.۳۱دالر

مانیتوبا

 ۴۸.۰۸دالر

 ۲۸.۴۹دالر

 ۱۵.۴۵دالر

نیوبرانزویک

 ۴۱.۸۳دالر

 ۲۵.۶۴دالر

 ۱۵دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۴۳.۹۶دالر

 ۲۶.۱۵دالر

 ۱۳.۱۳دالر

نوا اسکوشیا

 ۴۶.۷۰دالر

 ۲۷.۱۸دالر

 ۱۶دالر

انتاریو

 ۵۲.۸۸دالر

 ۳۱.۲۵دالر

 ۱۷دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۴۶.۷۰دالر

 ۲۷.۱۸دالر

 ۱۶دالر

کبک

 ۴۹.۲۳دالر

 ۳۱.۲۵دالر

 ۱۹دالر

ساسکاچوان

 ۴۵.۶۷دالر

 ۳۱.۴۹دالر

 ۱۵دالر

آلبرتا
بریتیش کلمبیا

نکته:
جهت شفافســازی ،الزم به توضیح اســت که تمامی مبالغ باال به ازای هر ســاعت و بر اســاس دالر کانادا
ذکرشده است.

بازار کار کانادا 106
وضعیت بازار کار متخصص مارکتینگ در کانادا در ده سال آینده
در ای ــن بخ ــش از مطل ــب ام ــروز خ ــود در م ــورد ش ــغل متخص ــص مارکتین ــگ در کان ــادا ،قص ــد داری ــم
نگاهــی دقیقت ــر و از فاصل ــه نزدی ــک ب ــه عرض ــه و تقاض ــای ای ــن موقعی ــت ش ــغلی و وضعی ــت ب ــازار کار
آن در ده س ــال آین ــده در کان ــادا داش ــته باش ــیم.
در ح ــال حاض ــر انتظ ــار مــیرود ک ــه وضعی ــت عرض ــه و تقاض ــا در طــی س ــالهای اخی ــر در ای ــن گ ــروه
ش ــغلی ،بهط ــور گس ــتردهای مطاب ــق ب ــا س ــطح مل ــی پی ــش رفت ــه باش ــد .جدول ــی ک ــه در بخ ــش زی ــر
ب ــرای ش ــما تهی ــه و تنظی ــم کردهای ــم ،ش ــامل اطالع ــات دقیقت ــر و بهت ــری در م ــورد چشــمانداز ای ــن
گ ــروه ش ــغلی در کان ــادا اس ــت:
اطالعات
میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

توضیحات
 ۱۴۶هزار و  ۶۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۳۸سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۴سال

تجزیهوتحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و همچنیــن،
میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی موجــود در ایــن
گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه در طــی ایــن
بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و همینطــور
تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی متخصــص مارکتینــگ ،تبلیغــات ،بازاریابــی و ســایر
مشــاغل مشــابه بــا ایــن گــروه شــغلی قــرار میگیرنــد ،مجموعــاً بــه  ۴۶هــزار و  ۶۰۰فرصــت شــغلی افزایــش
پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه درعینحــال انتظــار م ـیرود کــه  ۴۴هــزار و  ۱۰۰متقاضــی کار جدیــد
(ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای
شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.

با توجه به این تفاسیر و پیشبینیهای انجامشده مبنی بر تعادل میان فرصتهای شغلی و جویندگان
کار در دورههــای زمانی بین ســالهای  ۲۰۲۱تــا  ،۲۰۳۰انتظار میرود که تعادل بین عرضه و تقاضای کار
در کانادا در سالهای آینده همچنان به همین شکل ادامه پیدا کند.

بازار کار کانادا 107
بازار کار مدیر فروش در کانادا
نگاهی به بازار کار مدیر فروش در کانادا
●کد شغلی0601 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 23.08 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 73.56 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار مدیر فروش در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی مدیر فروش در کانادا

میانگین درآمد مدیر فروش در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

متوسط درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۹۳.۸۳دالر

 ۴۸.۴۷دالر

 ۲۳.۷۴دالر

بریتیش کلمبیا

 ۹۶.۱۵دالر

 ۵۰.۴۸دالر

 ۲۳.۰۸دالر

مانیتوبا

 ۶۷.۳۱دالر

 ۴۸.۰۸دالر

 ۳۴.۸۰دالر

نیوبرانزویک

 ۶۳.۵۶دالر

 ۴۳.۷۵دالر

 ۲۹.۶۲دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۶۳.۵۶دالر

 ۴۳.۷۵دالر

 ۲۹.۶۲دالر

نوااسکوشیا

 ۶۳.۵۶دالر

 ۴۳.۷۵دالر

 ۲۹.۶۲دالر

آنتاریو

 ۶۹.۲۳دالر

 ۴۴.۶۲دالر

 ۲۳.۰۸دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۶۳.۵۶دالر

 ۴۳.۷۵دالر

 ۲۹.۶۲دالر

کبک

 ۶۵.۸۷دالر

 ۴۷.۲۵دالر

 ۲۰دالر

ساسکاچوان

 ۷۸.۹۵دالر

 ۴۵.۷۸دالر

 ۲۳.۴۹دالر

جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا
ذکرشده است.

بازار کار کانادا 108
وضعیت بازار کار مدیر فروش در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بهطــور گســتردهای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .جدولــی کــه در بخــش زیــر بــرای شــما تهیــه
و تنظیــم کردهایــم ،شــامل اطالعــات دقیقتــر و بهتــری در مــورد چشــمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا
اســت:

اطالعات
میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

توضیحات
 ۲۱هزار و  ۵۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۴۴سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۱سال

ـور میــزان تفــاوت کل تعــداد
بهمنظــور تعییــن چش ـمانداز مــورد انتظــار بــرای یــک موقعیــت شــغلی ،فاکتـ ِ
متقاضیــان جدیــد پیشبینیشــدهی جویــای کار بــا فرصتهــای شــغلی پیشبینیشــده در کل بــازه زمانــی

موردنظــر ،همــراه بــا ارزیابــی شــرایط بــازار کار در ســالهای اخیــر ،تحلیــل و بررســی میشــوند .هــدف از
انجــام ایــن کار مشــخص شــدن شــرایط رشــد بــازار کار در چنــد ســال اخیــر (چــه در شــرایط مــازاد ،چــه تعــادل
و چــه کمبــود) و در بــازه زمانــی کنونــی اســت و یــا اینکــه تــا چــه انــدازه درگیــر تغییــر و تحــوالت خواهــد شــد.

بازار کار کانادا 109
تجزیهوتحلی ــل ش ــاخصهای اصل ــی ب ــازار کار از قبی ــل فرصته ــای ش ــغلی و می ــزان رش ــد اش ــتغال و
همچنی ــن ،می ــزان بی ــکاری نش ــان میدهن ــد تع ــداد متقاضی ــان کار ب ــرای پ ــر ک ــردن فرصته ــای ش ــغلی
موج ــود در ای ــن گ ــروه ش ــغلی در ب ــازه زمانــی دو س ــال اخی ــر کافــی ب ــوده اس ــت .در ح ــال حاض ــر انتظ ــار
م ـیرود ک ــه در طــی ای ــن ب ــازه زمانــی دوس ــاله ،تع ــداد فرصته ــای ش ــغلی موج ــود (ناش ــی از گس ــترش
و توســعه تقاضــا و همینطــور تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی مدیــر فــروش
و ی ــا س ــایر مش ــاغل مش ــابه ب ــا آن ق ــرار میگیرن ــد ،مجموع ــاً ب ــه  ۶ه ــزار و  ۸۰۰فرص ــت ش ــغلی افزای ــش
پیـــدا کننـــد .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه درعینحـــال انتظـــار مـــیرود کـــه  ۶هـــزار و  ۸۰۰متقاضـــی کار
جدی ــد (ناش ــی از ت ــرک تحصی ــل ،مهاج ــرت و م ــوارد دیگ ــر) نی ــز در دس ــترس ق ــرار بگیرن ــد ت ــا بتوانن ــد
ای ــن فرصته ــای ش ــغلی را ب ــه دس ــت بیاورن ــد.
بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر و پیشبینیهــای انجامشــده مبنــی بــر تعــادل میــان فرصتهــای شــغلی و
جوینــدگان کار در دورههــای زمانــی بیــن ســالهای  ۲۰۲۱تــا  ،۲۰۳۰انتظــار مـیرود کــه تعــادل بیــن عرضــه و
تقاضــای کار در کانــادا در ســالهای آینــده همچنــان بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد.

بازار کار کانادا

بازار کار مشاغل فنی در کانادا
بازار کار آشپز در کانادا
نگاهی به بازار کار آشپز در کانادا
●کد شغلی6322 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 12 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 20 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار آشپز در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی آشپز در کانادا

110

111

بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان آشپز در کانادا
Transport Canada, Government of Canada : آشپز کشتی-●کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Apprenticeship Manitoba :●مانیتوبا

Apprenticeship and Occupational Certification, Government of New

:●نیوبرانزویـــک
Brunswick

Apprenticeship and Trades Certification Division, Departmant of :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور
Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●ســـرزمینهـــای شـــمال غـــرب
Territories
Nova Scotia Apprenticeship Agency :●نوا اسکوشیا

Ontario College of Trades : دستیار آشپز-●انتاریو
Ontario College of Trades : آشپز-●انتاریو
Ontario College of Trades : آشپز سازمانی-●انتاریو
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, Government :●جزیــره پرنــس ادوارد
of Prince Edward Island
Emploi Québec :●کبک
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission :●ساسکاچوان
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●یوکان
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میانگین درآمد آشپز در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان

 20.51دالر کانادا

 15.50دالر کانادا

 15دالر کانادا

 26دالر کانادا

 14.75دالر کانادا

 14.60دالر کانادا

 19.71دالر کانادا

 13دالر کانادا

 11.90دالر کانادا

 18دالر کانادا

 12.75دالر کانادا

 11.70دالر کانادا

 25.05دالر کانادا

 13.50دالر کانادا

 12.15دالر کانادا

 29.17دالر کانادا

 22دالر کانادا

 16.15دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 17.50دالر کانادا

 13دالر کانادا

 12.55دالر کانادا

نوناووت

 48.72دالر کانادا

 18.63دالر کانادا

 16دالر کانادا

انتاریو

 18.50دالر کانادا

 14.50دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 21.50دالر کانادا

 14دالر کانادا

 12.85دالر کانادا

 20دالر کانادا

 14دالر کانادا

 13.10دالر کانادا

 21.17دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

 11.45دالر کانادا

 32دالر کانادا

 21دالر کانادا

 15.50دالر کانادا

آلبرتا
بریتیش کلمبیا
مانیتوبا

نیوبرانزویک

نیوفاندلند و البرادور
سرزمین های شمال
غربی

کبک
ساسکاچوان
سرزمین یوکان
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وضعیت بازار کار آشپزی در کانادا در ده سال آینده
بــازار کار شــغل آشــپز در کانــادا بســتگی بــه ایــن دارد کــه در کــدام اســتان یــا ســرزمین مشــغول بــه فعالیــت
ن هــای نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو،
باشــید .طبــق آمــار و بررس ـیها ،وضعیــت شــغل آشــپز در کانــادا ،در اســتا 
جزیــره پرنــس ادوارد و ســرزمین یــوکان خــوب اســت .وضعیــت ایــن شــغل در آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا،
ســرزمینهای شــمال غــرب ،نونــاووت ،کبــک و ساســکاچوان متوســط اســت .در اســتانهــای مانیتوبــا،
نیوبرانزویــک و نیوفاندلنــد و البــرادور ،وضعیــت بــازار کار شــغل آشــپز محــدود اســت.

ـاال عرض ــه و تقاض ــا ب ــرای ش ــغل آش ــپز در کان ــادا در ده س ــال
ب ــه ط ــور خالص ــه ،طب ــق برآورده ــا احتم ـ ً
آین ــده ت ــا ح ــد زی ــادی در ی ــک س ــطح و مت ــوازن خواه ــد ب ــود .در س ــال  2018تع ــداد ش ــغلهای موج ــود
در حرفـــه آش ــپزی  185،800ش ــغل ب ــود ک ــه متوس ــط س ــن اف ــراد ش ــاغل 35 ،ســـال و میانگی ــن س ــن
بازنشس ــتگی 64 ،س ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت.

بازار کار خیاطی در کانادا
نگاهی به بازار کار خیاطی در کانادا
●کد شغلی6342 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 12 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 22.00 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار خیاطی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی خیاطی در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان خیاطی در کانادا
برای کار به عنوان خیاط در کانادا معموالً نیازی به گرفتن مجوز و پروانه خاصی نخواهید داشت.

میانگین درآمد خیاطی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان

 23.50دالر کانادا

 16.65دالر کانادا

 15دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 26دالر کانادا

 16دالر کانادا

 14.60دالر کانادا

مانیتوبا

 20دالر کانادا

 14دالر کانادا

 11.90دالر کانادا

نیوبرانزویک

 15.50دالر کانادا

 12.35دالر کانادا

 11.70دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 18دالر کانادا

 13.75دالر کانادا

 12.55دالر کانادا

انتاریو

 18دالر کانادا

 15دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

کبک

 22دالر کانادا

 14دالر کانادا

 13.10دالر کانادا

آلبرتا

وضعیت بازار کار خیاطی در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررســیها ،وضعیــت شــغل خیــاط در کانــادا ،در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا ،کبــک و
ساســکاچوان متوســط اســت .در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،نیوبرانزویــک و انتاریــو ،وضعیــت بــازار کار
خیــاط محــدود اســت و در اســتانهای دیگــر وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل مشــخص نیســت.

ـاال عرض ــه و تقاض ــا ب ــرای ش ــغل خی ــاط در کان ــادا در ده س ــال
ب ــه ط ــور خالص ــه ،طب ــق برآورده ــا احتم ـ ً
آین ــده ت ــا ح ــد زی ــادی در ی ــک س ــطح و مت ــوازن خواه ــد ب ــود .در س ــال  ،2018تع ــداد ش ــغلهای موج ــود
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در حرفـــه خیاطـــی  30،500شـــغل بـــود کـــه متوســـط ســـن افـــراد شـــاغل 53 ،ســـال و میانگیـــن ســـن
بازنشس ــتگی 70 ،س ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت.

بازار کار برق کاری در کانادا
نگاهی به بازار کار پزشکی در کانادا
●کد شغلی7241 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 18 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 43 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار برق کاری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی برق کاری در کانادا
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بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان برق کاری در کانادا

Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta : برقکار:●آلبرتا
:●بریتیش کلمبیا
Industry Training Authority British Columbia :●برقکار ساختمان
British Columbia Safety Authority :●نماینده ایمنی میدانی فول تفریحی
British Columbia Safety Authority :●نماینده ایمنی میدانی تفریحی محدود
British Columbia Safety Authority :●نماینده ایمنی میدانی سیستمهای کم انرژی
British Columbia Safety Authority :●نصاب لوله عایق زیر زمینی
:●مانیتوبا
Manitoba Office of the Fire Commissioner :●برق کار ساختمان
Manitoba Office of the Fire Commissioner :●برقکار متخصص نصب سیستمهای امنیتی
Manitoba Office of the Fire Commissioner : تعمیرکار پمپ چاه عمیق/●نصاب
Apprenticeship and Occupational Certification, Government of New

:●نیوبرانزویـــک
Brunswick

:●نیوفاندلند و البرادور

Apprenticeship and Trades Certification Division, Departmant of

:●بـــرقکار ســـاختمان

Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades Certification Division, Departmant :●بــرقکار محلهــای مســکونی
of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●ســـرزمینهای شـــمال غربـــی
Territories
Nova Scotia Apprenticeship Agency :●نوا اسکوشیا
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Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government of Nunavut :●نوناووت
:●انتاریو
Ontario College of Trades :●برق کار
Ontario College of Trades :●برقکار روستایی و خانگی
:●جزیره پرنس ادوارد

Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, Government :●بـــرقکار ســـاختمانی
of Prince Edward Island
:●کبک
Commission de la Construction du Québec :●برقکار ساختمانی
Commission de la Construction du Québec :●برقکار متخصص نصب سیستمهای امنیتی
Emploi Québec :●برقکار

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification : بـــرقکار ســـاختمانی:●ساســـکاچوان
Commission
:●یوکان
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●برقکار ساختمانی
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●برقکار ارتباطات
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon :●بـــرقکار سیســـتمهای قـــدرت
Education
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon

:●تکنســـین آنتـــن تلویزیـــون
Education
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میانگین درآمد برق کاری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 47دالر کانادا

 36دالر کانادا

 20دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 42دالر کانادا

 29دالر کانادا

 15.90دالر کانادا

 43.22دالر کانادا

 32دالر کانادا

 17دالر کانادا

نیوبرانزویک

 40دالر کانادا

 24.50دالر کانادا

 15.75دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 43دالر کانادا

 30دالر کانادا

 16دالر کانادا

 40.43دالر کانادا

 28دالر کانادا

 19دالر کانادا

نوا اسکاشیا

 39.15دالر کانادا

 25دالر کانادا

 16دالر کانادا

انتاریو

 44.25دالر کانادا

 31دالر کانادا

 17دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 28دالر کانادا

 22.15دالر کانادا

 15دالر کانادا

کبک

 40دالر کانادا

 36.29دالر کانادا

 19دالر کانادا

ساسکاچوان

 44دالر کانادا

 32دالر کانادا

 19.50دالر کانادا

سرزمین یوکان

 38دالر کانادا

 30دالر کانادا

 22.50دالر کانادا

مانیتوبا

سرزمینهای شمال
غرب
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119

وضعیت بازار کار برق کاری در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررسـیها ،وضعیــت شــغل بــرقکار در کانــادا ،در جزیــره پرنــس ادوارد و ســرزمین یــوکان خــوب
اســت .در بریتیــش کلمبیــا ،نیوبرانزویــک ،ســرزمینهای شــمال غــرب ،نــوا اسکوشــیا و انتاریــو وضعیــت
بــازار کار ایــن شــغل متوســط اســت .در اســتانهای آلبرتــا ،مانیتوبــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،نونــاووت ،کبــک
و ساســکاچوان وضعیــت بــازار کار بــرقکار محــدود بــرآورد شــده اســت.

ـاال عرض ــه و تقاض ــا ب ــرای ش ــغل ب ــرقکار در کان ــادا در ده س ــال
ب ــه ط ــور خالص ــه ،طب ــق برآورده ــا احتم ـ ً
آین ــده ت ــا ح ــد زی ــادی در ی ــک س ــطح و مت ــوازن خواه ــد ب ــود .در س ــال  ،2018تع ــداد ش ــغلهای موج ــود
در حرف ــه ب ــرق کاری  93،300ش ــغل ب ــود ک ــه متوس ــط س ــن اف ــراد ش ــاغل 37 ،س ــال و میانگی ــن س ــن
بازنشس ــتگی 63 ،س ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت.

بازار کار مکانیک خودرو در کانادا
نگاهی به بازار کار مکانیک خودرو در کانادا
●کد شغلی7321 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 25.38 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 44.87 :دالر
●صفحه بازار کار مکانیک خودرو در کانادا در سایت تراست.
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صدور گواهینامه برای کار به عنوان مکانیک خودرو در کانادا
از آنجــا کــه اتومبیلهــا از نظــر فنــی روز بــه روز پیشــرفتهتر میشــوند و از سیســتمهای پیچیــده رایانـهای
و الکترونیکــی برخوردارنــد ،بنابرایــن مکانیــک خــودرو بایــد بــا تکنولــوژی روز دنیــا در صنعــت خودروســازی
همــگام باشــد.

بــرای مکانیــک خــودرو شــدن در کانــادا  ،معمــوالً بایــد یــک دوره کارآمــوزی ثبــت شــده را کــه ترکیبــی از
تجربــه کار عملــی بــا دســتمزد و گذرانــدن دوره آموزشــی در آموزشــگاهی حرفــهای را بــه پایــان برســانید.
بــه طــور معمــول ،یادگیــری رشــته مکانیــک خــودرو در کانــادا حــدود چهــار ســال طــول میکشــد .در حالــی
کــه رونــد کار بیــن اســتانها و مناطــق تــا حــدودی متفــاوت اســت ،امــا مراحــل کلــی یکســان خواهــد بــود.

همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اخــذ گواهینامــه در یــک اســتان لزومــاً بــه ایــن معنــی نیســت
ک ــه میتوانی ــد ب ــه عن ــوان مکانی ــک در اس ــتان دیگ ــر نی ــز مش ــغول ب ــه کار ش ــوید .ب ــرای ای ــن منظ ــور
بایـــد در امتحـــان بیـــن اســـتانی ( )interprovincial examشـــرکت کنیـــد .بـــا قبولـــی در ایـــن آزمـــون،
تأییدی ــه  Red Seal endorsementخ ــود را دریاف ــت خواهی ــد ک ــرد ک ــه اج ــازه میده ــد اعتب ــار ش ــما
در ه ــر ج ــای کان ــادا ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــده و م ــورد قب ــول واق ــع ش ــود.

شایان ذکر است
در اســتانهایی مانند بریتیش کلمبیا ،ساســکاچوان ،مانیتوبا ،نیوفاندلند و البرادور ،یوکان ،مناطق شــمال
غربــی و نونــاووت صــدور گواهینامــه برای تکنســینهای خدمات خودرویی در دســترس اســت ولــی از نظر
قانونی الزامی بر وجود آن نیست .غیر از مناطق فوق در استانهای دیگر کانادا مانند انتاریو ،آلبرتا ،کبک،
نیوبرانزویــک ،نــوا اسکوشــیا و… بــرای مکانیک خــودرو حتما به اخــذ گواهینامه و مجــوز احتیاج خواهید
داشت.
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میانگین درآمد مکانیک خودرو در استانهای کانادا
بــرای اغلــب افــرادی کــه بــه دنبــال اخــذ ویــزای کار بــه عنــوان مکانیــک خــودرو در کانــادا هســتند مهــم اســت
کــه اول از هــر چیــز بداننــد درآمــد مکانیــک خــودرو در کانــادا چقــدر اســت .بایــد گفــت حقــوق و دســتمزد
بــرای تکنســینهای خدمــات خــودرو در اســتانهای مختلــف کانــادا متفــاوت اســت .بــر اســاس مقالههــای
منتشــر شــده ،مکانیــک خــودرو در کانــادا هــر ســاله بــا توجــه بــه تجربــه و اســتان یــا قلمــرو محــل اقامــت
خــود چیــزی حــدود  24،960تــا  100،630دالر کانــادا درآمــد دارد.

همچنی ــن باالتری ــن درآم ــد متوس ــط ب ــرای مکانی ــک خ ــودرو در کش ــور کان ــادا ب ــه س ــرزمینهای ش ــمال
غربــی ب ــا ح ــدود  74،090دالر کان ــادا ،آلبرت ــا ب ــا ح ــدود  62،400دالر کان ــادا و بریتی ــش کلمبی ــا ح ــدود
 58،240دالر کان ــادا تعل ــق دارد.

بازار کار آرایشگری در کانادا
نگاهی به بازار کار آرایشگری در کانادا
●کد شغلی6341 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 11.50 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 25 :دالر
●صفحه بازار کار آرایشگری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی آرایشگری در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان آرایشگری در کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا – آرایشگر
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا – آرایشگر
Apprenticeship Manitoba :●مانیتوبا – آرایشگر
New Brunswick Registered Barbers’ Association :●نیوبرانزویک – سلمانی
Apprenticeship and Occupational Certification, Government of :●نیوبرانزویـــک – آرایشـــگر
New Brunswick
Apprenticeship and Occupational Certification, Government :●نیوبرانزویک – دستیار آرایشگر
of New Brunswick
Apprenticeship and Trades Certification Division,

: آرایشـــگرó

●نیوفاندلنـــد و البـــرادور

Departmant of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●مناطــق شــمال غربــی – آرایشــگر
Territories

Cosmetology Association of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا – آرایشگر و سلمانی
Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government :●نونـــاووت – آرایشـــگر
of Nunavut
Ontario College of Trades :●اونتاریو – آرایشگر
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :●جزی ــره پرین ــس ادوارد – آرایش ــگر
Government of Prince Edward Island
Emploi Québec :●کبک – آرایشگر حرفهای
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission :●ساسکاچوان – آرایشگر
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●یوکان – آرایشگر
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●یوکان – سلمانی
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میانگین درآمد آرایشگری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 ۲۸.۸۵دالر

 ۱۸.۷۱دالر

 ۱۵دالر

بریتیش کلمبیا

 ۲۴.۹۸دالر

 ۱۵.۳۸دالر

 ۱۴.۶۰دالر

مانیتوبا

 ۲۰.۸۳دالر

 ۱۵دالر

 ۱۱.۹۰دالر

نیوبرانزویک

 ۲۰.۹۴دالر

 ۱۵دالر

 ۱۱.۷۵دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۲۰.۶۰دالر

 ۱۵.۰۳دالر

 ۱۲.۵۰دالر

نوا اسکوشیا

 ۱۸.۷۵دالر

 ۱۳.۱۱دالر

 ۱۲.۹۵دالر

انتاریو

 ۲۵.۳۰دالر

 ۱۵دالر

 ۱۴.۲۵دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۱۸.۵۲دالر

 ۱۴.۵۰دالر

 ۱۳دالر

کبک

 ۱۸.۰۳دالر

 ۱۴.۷۷دالر

 ۱۳.۵۰دالر

ساسکاچوان

 ۲۵.۹۶دالر

 ۱۵دالر

 ۱۱.۴۵دالر

دانستنی های مهاجرت آرایشگر به کانادا
در حــال حاضــر اغلــب اســتانهای کانــادا از جملــه آلبرتــا ،در حــال جســت و جــو بــرای یافتــن آرایشــگران
ماهــر و بــا تجربــه هســتند .ایــن تقاضــا در ســایر اســتانهای کانــادا نیــز بــه همیــن میــزان و حتــی بیشــتر
اســت .ایــن یعنــی بــه احتمــال زیــاد ممکــن اســت شــما واجــد شــرایط مهاجــرت بــه کانــادا بــه عنــوان آرایشــگر
از طریــق یکــی از برنامههــای مهاجرتــی فــدرال در ایــن کشــور باشــید.
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هـــم اکنـــون ،صنعـــت آرایشـــگری در کانـــادا بـــه حـــد انفجـــار رســـیده و پـــر ســـر و صـــدا شـــده اســـت.
ای ــن صنع ــت اکن ــون ب ــه ط ــور س ــالیانه ۴ ،میلی ــارد دالر درآمدزایــی دارد ک ــه فق ــط در س ــال گذش ــته۱.۹ ،
درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت.
بــر اســاس چیــزی کــه  Ibis Worldاعــام کــرده ،گزارشهــای بــازار در زمینــه آرایشــگری نشــان میدهنــد کــه
حــدودا  ۳۹هــزار و  ۹۸۴کســب و کار در ایــن زمینــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه منجــر بــه اســتخدام
 ۷۱هــزار و  ۱۶۶نفــر در ایــن صنعــت شــده اســت.

همچنی ــن ،جال ــب اس ــت بدانی ــد طــی  ۲س ــال اخی ــر فق ــط در اس ــتان آلبرت ــا ۶۵ ،درص ــد از کارفرمای ــان
اق ــدام ب ــه اس ــتخدام آرایش ــگران ماه ــر و حرفــهای خارجــی کردهان ــد و ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه اکن ــون
دول ــت کان ــادا نی ــز صده ــا فرص ــت ش ــغلی در اختی ــار آرایش ــگران ماه ــر و حرفــهای خارجــی ق ــرار داده
اس ــت ،زم ــان بس ــیار مناس ــب و خوبــی ب ــرای ای ــن اف ــراد ف ــرا رس ــیده ت ــا ب ــه کان ــادا مهاج ــرت کنن ــد.

بازار کار نانوایی در کانادا
نگاهی به بازار کار نانوایی در کانادا
●کد شغلی6332 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 11.80 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 20.75 :دالر
●صفحه بازار کار نانوایی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی نانوایی در کانادا

125 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان نانوا در کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا – نانوا
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا – نانوا
Apprenticeship and Occupational Certification, Government of New :●نیــو برانزویــک – نانــوا
Brunswick
Apprenticeship and Trades Certification Division, Departmant :●نیوفاندلند و البرادور – نانوا
of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●مناطـــق شـــمال غربـــی – نانـــوا
Territories
Nova Scotia Apprenticeship Agency : ●نوا اسکوشیا – نانوا

Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government of :●نونـــاووت – نانـــوا
Nunavut
Ontario College of Trades :●اونتاریو – نانوا
Ontario College of Trades :)●اونتاریو – نانوا (برای شیرینی پزی
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :●جزیـــره پرینـــس ادوارد – نانـــوا
Government of Prince Edward Island
Emploi Québec : ●کبک – نانوا
Emploi Québec :●کبک – شیرینی پز
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●یوکان – نانوا
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میانگین درآمد نانوایی در استانهای کانادا
حداکثر

میانگین

حداقل

استان

 ۲۳.۵۰دالر

 ۱۵دالر

 ۱۵دالر

بریتیش کلمبیا

 ۲۷دالر

 ۱۵دالر

 ۱۴.۶۰دالر

مانیتوبا

 ۲۰دالر

 ۱۲.۴۰دالر

 ۱۱.۹۰دالر

نیوبرانزویک

 ۱۴دالر

 ۱۱.۷۰دالر

 ۱۱.۷۰دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۱۶.۹۵دالر

 ۱۳دالر

 ۱۲.۱۵دالر

نوا اسکوشیا

 ۱۷.۹۱دالر

 ۱۲.۷۵دالر

 ۱۲.۵۵دالر

اونتاریو

 ۱۸دالر

 ۱۴.۲۵دالر

 ۱۴.۲۵دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۱۶دالر

 ۱۳.۱۵دالر

 ۱۲.۸۵دالر

کبک

 ۱۷دالر

 ۱۴دالر

 ۱۳.۱۰دالر

 ۲۲.۵دالر

 ۱۵دالر

 ۱۲دالر

آلبرتا

ساسکاچوان
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مهاجرت نانوا به کانادا
براســاس گــزارش منتشــر شــده از  ،Statistaاســتانهای اونتاریــو ،بریتیــش کلمبیــا ،کبــک و آلبرتــا دارای
بیشــترین تعــداد نانوایــی در بیــن دیگــر اســتانهــای کانــادا هســتند .بــا ایــن حــال ،تعــداد بســیاری از ایــن
نانوایــیهــا در ایــن چهــار اســتان و اســتانهــای دیگــر کانــادا دچــار کمبــود نیــرو هســتند و تمایــل زیــادی
بــه جــذب نیروهــای کاری مهاجــر دارنــد .بنابرایــن ،افــراد میتواننــد بــه عنــوان نانــوا ،یکــی از پرتقاضاتریــن
شــغلها در اغلــب اســتانهای کانــادا ،بــه ایــن کشــور مهاجــرت کننــد.

بازار کار کاشی کاری در کانادا
نگاهی به بازار کار کاشی کاری در کانادا
●کد شغلی7283 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 20.40 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 39.30 :دالر
●صفحه بازار کار کاشی کاری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی کاشی کاری در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان کاشی کار در کانادا
بــرای کار بهعنــوان کاشـیکار در کانــادا ،ممکــن اســت قبــل از شــروع ،نیــاز بــه اخــذ مجــوز از ســوی یـک نهــاد
نظارتــی داشــته باشــید .شــما بــا مشــاهده بخــش زیــر میتوانیــد متوجــه شــوید کــه ایــن شــغل در اســتان
یــا محــل زندگــی شــما بــه چــه مجوزهایــی نیــاز دارد.

●آلبرتا – کاشیکارApprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :
●بریتیش کلمبیا – کاشیکارIndustry Training Authority British Columbia :
●نیــو برانزویــک – کاشـیکارApprenticeship and Occupational Certification, Government of :
New Brunswick
●نیوفاندلنـــد و البـــرادور – کاشـــیکار:

Apprenticeship and Trades Certification Division,

Departmant of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
●نوا اسکوشیا – کاشیکارNova Scotia Apprenticeship Agency :
●انتاری ــو – اس ــتاد موزایی ــک س ــیمانی مرمرنم ــا ،کاشــیکار و س ــنگ مرم ــر کارOntario College of :
Trades
●جزیــره پرینــس ادوارد – کاش ـیکارApprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :
Government of Prince Edward Island
●کبک – کاشیکارCommission de la Construction du Québec :
●ساســـکاچوان – کاشـــیکار:
Commission

Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification
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میانگین درآمد کاشی کاری در استانهای کانادا
حداکثر

متوسط

حداقل

استان
آلبرتا

 ۳۵دالر

 ۲۵دالر

 ۱۹دالر

بریتیش کلمبیا

 ۳۵دالر

 ۲۵دالر

 ۱۷دالر

 ۳۸.۷۴دالر

 ۳۰.۵۲دالر

 ۱۹دالر

 ۴۰دالر

 ۳۳.۰۱دالر

 ۲۱.۷۵دالر

آنتاریو

کبک

وضعیت بازار کار کاشی کاری در کانادا در ده سال آینده
تجزیهوتحلی ــل ش ــاخصهای اصل ــی ب ــازار کار از قبی ــل فرصته ــای ش ــغلی و می ــزان رشـــد اش ــتغال و
همچنی ــن ،ن ــرخ بی ــکاری نش ــان میدهن ــد تع ــداد متقاضی ــان کار ب ــرای پ ــر ک ــردن فرصته ــای ش ــغلی
موج ــود در ای ــن گ ــروه ش ــغلی در ب ــازه زمانــی دو س ــال اخی ــر کافــی ب ــوده اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاس ــیر و پیشبینیه ــای انجامش ــده مبنــی ب ــر تع ــادل می ــان فرصته ــای ش ــغلی
و جوین ــدگان کار در دورهه ــای زمانــی بی ــن س ــالهای  ۲۰۲۱ت ــا  ،۲۰۳۰انتظ ــار مــیرود ک ــه تع ــادل بی ــن
عرض ــه و تقاض ــای ش ــغل کاشــیکاری در کان ــادا در س ــالهای آین ــده ادام ــه پی ــدا کن ــد.

طب ــق آم ــار اداره کار ای ــاالت متح ــده ،پیشبینــی میش ــود ک ــه ب ــه م ــدت  ۱۰س ــال از س ــال 2018
ت ــا  2028اش ــتغال کاش ـیکارها  11درص ــد افزای ــش پی ــدا کن ــد ک ــه ای ــن می ــزان ،بس ــیار س ــریعتر از
متوس ــط رش ــد س ــایر مش ــاغل در کان ــادا اس ــت .س ــاخت واحده ــای مس ــکونی جدی ــد منب ــع اصلــی
ک ــف س ــازی ،کاش ــی و نص ــب س ــنگ مرم ــر در ده ــه آین ــده خواه ــد ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد
چش ــمگیر صنع ــت ساختوس ــاز ،احتم ــال نی ــاز ب ــه کاشــیکار در کان ــادا بس ــیار زی ــاد اس ــت.
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بازار کار نجاری در کانادا
نگاهی به بازار کار نجاری در کانادا
7271 NOC :●کد شغلی
 دالر27.25 :●حداقل دستمزد ساعتی
 دالر38.12 :●حداکثر دستمزد ساعتی
.●صفحه بازار کار نجاری در کانادا در سایت تراست
●مشاهده فرصت های شغلی نجاری در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان نجاری در کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا – نجار
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا – نجار
Industry Training Authority :●بریتیــش کلمبیــا – تکنســین قالــب گــذاری ســاکن در همیــن اســتان
British Columbia
Apprenticeship Manitoba :●مانیتوبا – نجار
Apprenticeship and Occupational Certification, Government of New :●نیوبرانزوی ــک – نج ــار
Brunswick
Apprenticeship and Trades Certification Division, Department :●نیوفاندلند و البرادور – نجار
of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●مناطـــق شـــمال غربـــی – نجـــار
Territories
Nova Scotia Apprenticeship Agency :●نوا اسکوشیا – نجار

131 بازار کار کانادا
Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government of :●نونـــاووت – نجـــار
Nunavut
Ontario College of Trades :●انتاریو – نجار عمومی
Ontario College of Trades :●انتاریو – تعمیرکننده قایق چوبی
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :●جزیـــره پرینـــس ادوارد – نجـــار
Government of Prince Edward Island
Commission de la Construction du Québec :●کبک – نجار به همراه دستیار آن
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission :●ساسکاچوان – نجار
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification :●ساســـکاچوان – قالـــب گـــذار نجـــار
Commission
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification :●ساســکاچوان – داربســت ســاز نجاری
Commission
Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon Education :●منطقه یوکان – نجار
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میانگین درآمد نجاری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

منطقه
آلبرتا

 ۳۸دالر

 ۲۸دالر

 ۱۹دالر

بریتیش کلمبیا

 ۳۵دالر

 ۲۷.۵۰دالر

 ۱۹.۴۵دالر

مانیتوبا

 ۳۵دالر

 ۲۳دالر

 ۱۵دالر

 ۲۷.۵۰دالر

 ۱۹.۵۰دالر

 ۱۵دالر

 ۳۶دالر

 ۲۳دالر

 ۱۶دالر

مناطق شمال غربی

 ۳۸.۲۵دالر

 ۲۸دالر

 ۲۰.۱۹دالر

نوا اسکوشیا

 ۳۳.۶۳دالر

 ۲۰.۶۷دالر

 ۱۴دالر

نوناووت

 ۳۵دالر

 ۲۷.۵۴دالر

 ۲۰.۸۹دالر

اونتاریو

 ۳۷.۵۰دالر

 ۲۵دالر

 ۱۷دالر

 ۲۴دالر

 ۱۹دالر

 ۱۵دالر

 ۳۹.۱۰دالر

 ۳۰دالر

 ۱۸دالر

ساسکاچوان

۳۵.۵۰

 ۲۵دالر

 ۱۸.۱۸دالر

منطقه یوکان

 ۳۶دالر

 ۲۸.۷۷دالر

 ۲۱.۵۰دالر

نیو برانزویک

نیوفاندلند و البرادور

جزیره پرینس ادوارد
کبک

نکته :جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا

ذکرشده است.
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بازار کار لوله کشی در کانادا
نگاهی به بازار کار لوله کشی در کانادا
●کد شغلی7251 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 17 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 41.35 :دالر
●صفحه بازار کار لوله کشی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی لوله کشی در کانادا

134 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان لوله کشی در کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا – لوله کش
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا – لوله کش
Apprenticeship Manitoba :●مانیتوبا – لوله کش
Apprenticeship and Occupational Certification, Government :●نیـــو برانزویـــک – لولـــه کـــش
of New Brunswick
Apprenticeship and Trades Certification Division, :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور – لولـــه کـــش
Departmant of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador
Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●مناطق شــمال غربی – لوله کش
Territories
Nova Scotia Apprenticeship Agency :●نوا اسکوشیا – لوله کش
Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government :●نونــاووت – لولــه کــش
of Nunavut
Ontario College of Trades :●اونتاریو – لوله کش
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :●جزیــره پرینــس ادوارد – لولــه کــش
Government of Prince Edward Island

Emploi Québec :●کبک – لوله کش
Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification

:●ساســـکاچوان – لولـــه کـــش
Commission

Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon :●منطقـــه یـــوکان – لولـــه کـــش
Education

بازار کار کانادا 135
میانگین درآمد لوله کشی در استانهای کانادا
حداکثر $

میانگین $

حداقل $

منطقه
آلبرتا

 ۴۳.۲۵دالر

 ۳۲دالر

 ۱۸.۲۶دالر

بریتیش کلمبیا

 ۳۹.۸۶دالر

 ۳۰دالر

 ۱۵دالر

 ۴۰دالر

 ۲۹.۵۰دالر

 ۱۷دالر

 ۲۹.۷۵دالر

 ۲۴دالر

 ۱۷دالر

 ۳۶دالر

 ۲۵.۶۶دالر

 ۱۸دالر

 ۳۰.۲۲دالر

 ۲۲دالر

 ۱۲.۹۵دالر

 ۴۴دالر

 ۳۰دالر

 ۱۷دالر

 ۳۲.۲۲دالر

 ۲۵دالر

 ۱۳دالر

کبک

 ۴۰دالر

 ۳۶دالر

 ۲۰دالر

ساسکاچوان

 ۳۹دالر

 ۳۰دالر

 ۱۸دالر

منطقه یوکان

 ۳۶دالر

 ۲۵.۵۰دالر

 ۲۱.۵۵دالر

مانیتوبا

نیوبرانزویک

نیوفاندلند و البرادور
نوا اسکوشیا
اونتاریو
جزیره پرینس ادوارد

نکته :برای شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا

ذکر شده است.
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بازار کار نقاشی ساختمان در کانادا
نگاهی به بازار کار نقاشی ساختمان در کانادا
●کد شغلی7294 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 17 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 36.89 :دالر
●صفحه بازار کار نقاشی ساختمان در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی نقاشی ساختمان در کانادا

137 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان نقاش ساختمان در کانادا
Apprenticeship and Industry Training Office,

: نقـــاش ســـاختمان و دکوراتـــور:●آلبرتـــا
Government of Alberta

Industry Training Authority British Columbia : نقاش ساختمان و دکوراتور:●بریتیش کلمبیا
Apprenticeship Manitoba : نقاش ساختمان و دکوراتور:●مانیتوبا
Apprenticeship and Occupational Certification, : نقـــاش ســـاختمان و دکوراتـــور:●نیوبرانزویـــک
Government of New Brunswick
Apprenticeship and Trades Certification : نق ــاش س ــاختمان و دکورات ــور:●نیوفاندلن ــد و الب ــرادور
Division, Departmant of Advanced Education and Skills of Newfoundland and Labrador

Apprenticeship and Trades, Government : نق ــاش س ــاختمان و دکورات ــور:●مناط ــق ش ــمال غربــی
Nova Scotia : نقـــاش ســـاختمان و دکوراتـــور: نـــوا اسکوشـــیاof the Northwest Territories
Apprenticeship Agency
Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, : نقاش ساختمان و دکوراتور:●نوناووت
Government of Nunavut

Ontario College of Trades : نقاش ساختمان و دکوراتور تجاری و مسکونی:●آنتاریو
Apprenticeship Training and Skilled : نقـــاش ســـاختمان و دکوراتـــور:●جزیـــره پرینـــس ادوارد
Trade Certification, Government of Prince Edward Island
Commission de la Construction du Québec : نقاش:●کبک
Saskatchewan Apprenticeship and Trade : نقـــاش ســـاختمان و دکوراتـــور:●ساســـکاچوان
Certification

Commission

Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, : نقاش ساختمان و دکوراتور:●منطقه یوکان
Yukon Education
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میانگین درآمد نقاشی ساختمان در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

متوسط درآمد

حداقل درآمد

نام منطقه
آلبرتا

 ۳۴دالر

 ۲۵دالر

 ۱۸دالر

بریتیش کلمبیا

 ۳۰دالر

 ۲۳.۵۰دالر

 ۱۷دالر

مانیتوبا

 ۲۷دالر

 ۲۲دالر

 ۱۵دالر

نیوبرانزویک

 ۲۵دالر

 ۱۸دالر

 ۱۵دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۳۵دالر

 ۲۰دالر

 ۱۶دالر

 ۲۹.۴۷دالر

 ۱۸.۲۰دالر

 ۱۵دالر

آنتاریو

 ۳۰دالر

 ۲۱دالر

 ۱۶.۲۵دالر

پرنس ادوارد آیلند

 ۲۵دالر

 ۱۷دالر

 ۱۳دالر

کبک کانادا

 ۳۷.۶۶دالر

 ۳۱.۷۱دالر

 ۲۰دالر

ساسکاچوان

 ۳۰.۶۴دالر

 ۲۲.۶۳دالر

 ۱۶دالر

نوا اسکوشیا

نکته :جهت شفاف سازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر
کانادا ذکر شده است.
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بازار کار جوشکاری در کانادا
نگاهی به بازار کار جوشکاری در کانادا
●کد شغلی7237 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 18 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 40 :دالر
●صفحه بازار کار جوشکاری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی جوشکاری در کانادا
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مجوزهای الزم برای کار به عنوان جوشکار در کانادا
Alberta Boilers Safety Association :●آلبرتا – جوشکاری فشار
Apprenticeship and Industry Training Office, Government of Alberta :●آلبرتا – جوشکار
Apprenticeship and Industry :●آلبرت ــا – جوش ــکار و ی ــا اپرات ــور دس ــتگاه جوش ــکاری و لحی ـمکاری
Training Office, Government of Alberta
Industry Training Authority British Columbia :●بریتیش کلمبیا – جوشکار
Manitoba Office of the Fire Commissioner :●مانیتوبا – جوشکاری فشار
Apprenticeship Manitoba :●مانیتوبا – جوشکار
Apprenticeship and Occupational Certification, Government of :●نیـــو برانزویـــک – جوشـــکار
New Brunswick
●نیـــو فاندلنـــد و البـــرادور – جوشـــکار و اپراتورهـــای ماشـــینهای جوشـــکاری و دســـتگاههای مرتبـــط
Apprenticeship and Trades Certification Division, Departmant of Advanced Education :دیگر
and Skills of Newfoundland and Labrador

Apprenticeship and Trades, Government of the Northwest :●مناطــق شــمال غربــی – جوشــکار
Territories
Technical Safety Division, Labour and Advanced :●نـــوا اسکوشـــیا – جوشـــکار فشـــار بـــاال
Education
Technical Safety Division, Labour and Advanced Education :●نوا اسکوشیا – جوشکار
:●نونـــاووت – جوشـــکار و اپراتورهـــای ماشـــینهای جوشـــکاری و دســـتگاههای مرتبـــط دیگـــر
Apprenticeship, Trade and Occupations Certification, Government of Nunavut

Ontario College of Trades :●انتاریو – جوشکار سیستمهای فشاری
Ontario College of Trades :●انتاریو – جوشکار
Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, :●جزی ــره پرین ــس ادوارد – جوش ــکار
Government of Prince Edward Island

بازار کار کانادا
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●کبک – جوشکار با تجربهEmploi Québec :
●کبک – جوشکار (ساختاریCommission de la Construction du Québec :
●کبک – جوشکارEmploi Québec :
●ساسکاچوان – جوشکار فشارTechnical Safety Authority of Saskatchewan :
●ساسکاچوان – جوشکارSaskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission :
●منطقـــه یـــوکان – جوشـــکار:

Apprenticeship and Tradesperson Qualifications, Yukon

Education

میانگین درآمد جوشکاری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

متوسط درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۴۵.۲۸دالر

 ۳۳دالر

 ۲۲دالر

بریتیش کلمبیا

 ۴۲.۲۶دالر

 ۲۹دالر

 ۲۲دالر

مانیتوبا

 ۳۳.۷۷دالر

 ۲۳دالر

 ۱۶دالر

نیو برانزویک

 ۳۴.۵۷دالر

 ۲۱.۵۰دالر

 ۱۵دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۴۲.۵۰دالر

 ۳۱دالر

 ۲۰.۹۰دالر

نوااسکوشیا

 ۳۶.۰۳دالر

 ۲۸دالر

 ۱۹دالر

آنتاریو

 ۳۴دالر

 ۲۳.۵۰دالر

 ۱۷.۸۵دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۲۵دالر

 ۲۰.۷۶دالر

 ۱۵دالر

کبک

 ۳۱دالر

 ۲۲.۵۰دالر

 ۱۷دالر

ساسکاچوان

 ۴۳دالر

 ۲۷دالر

 ۲۰دالر

جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا
ذکرشده است.
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بازار کار قنادی در کانادا
نگاهی به بازار کار قنادی در کانادا
●کد شغلی6332 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 13.82 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 19.50 :دالر
●صفحه بازار کار قنادی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی قنادی در کانادا

تجزیه و تحلیل بازار کار قنادی در کانادا
طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه ،بــازار کار قنــادی در کانــادا از نظــر درآمــد ،طــی ســال هــای ۲۰۲۷ – ۲۰۲۱
تقریبــا  ۷۰۴میلیــون دالر رشــد خواهــد داشــت و  ۳درصــد رشــد در بــازار کار آن مشــاهده مــی شــود .تنــوع
زیــاد انــواع شــیرینی جــات و متنــوع شــدن شــیرینی هــای موجــود از دالیــل افزایــش پخــت شــیرینی و
درنتیجــه افزایــش درآمــد قنــادی هــا در کانــادا بــه شــمار مــی رود.

بازار کار کانادا 143
میانگین درآمد قنادی در استانهای کانادا
محــدوده حقــوق و دســتمزد قنــادی در کانــادا بســته بــه عوامــل مختلفــی ماننــد موقعیــت جغرافیایــی و
اســتان و شــهری کــه در آن کار مــی کنیــد ،جایــی کــه در آن مشــغول بــه کار هســتید ،ســاعات کاری و…
متغیــر اســت امــا بــه طــور معمــول قنــادی هــا در کانــادا از  ۲۴,۰۰۰دالر در ســال تــا  ۶۹,۲۰۰دالر در ســال مــی
تواننــد درآمــد داشــته باشــند .متوســط حقــوق قنــادی در کانــادا  ۴۲,۸۰۰دالر در ســال بــرآورد شــده اســت.

دریافت ویزا و جاب آفر قنادی در کانادا
یکــی از روش هایــی کــه باعــث مــی شــود شــما بتوانیــد ویــزای مهاجــرت کاری داشــته باشــید ،دریافــت جــاب
آفــر کانــادا اســت .جــاب آفــر ( )Job Offerیــا همــان پیشــنهاد کاری از جملــه ســریع تریــن روش هایــی اســت
کــه باعــث مــی شــود بتوانیــد ویــزای کار کانــادا دریافــت کنید.

ب ــرای اینک ــه بتوانی ــد ج ــاب آف ــر قن ــادی در کان ــادا پی ــدا کنی ــد ،بای ــد در س ــایت ه ــای معتب ــر کاریابــی
کانادایــی بگردی ــد و مش ــاغل مرب ــوط ب ــه قن ــادی را بررس ــی کنی ــد .رزوم ــه کاملــی از خ ــود درب ــاره مه ــارت
ه ــای ش ــیرینی پ ــزی بنویس ــید و ب ــا کارفرمای ــان کانادایــی در خص ــوص قن ــادی ارتب ــاط برق ــرار کنی ــد.

کارفرماهایــی کــه در ســایت هــای کاریابــی کانــادا بــه دنبــال نیــروی کار مــی گردنــد ،رزومــه شــما
را بررس ــی م ــی کنن ــد و در ص ــورت داش ــتن ش ــرایط کاری م ــورد نی ــاز ب ــرای قن ــادی ،ب ــه ش ــما ج ــاب
آف ــر م ــی ده ــد .ش ــما ب ــا داش ــتن ج ــاب آف ــر و س ــایر م ــدارک م ــورد نی ــاز ،م ــی توانی ــد ب ــرای ویــزای
کاری خــود بــرای مهاجــرت بــه کانــادا درخواســت بدهیــد.
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بازار کار خلبان در کانادا
نگاهی به بازار کار خلبان در کانادا
●کد شغلی2271 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 19.23 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 74.36 :دالر
●صفحه بازار کار خلبان در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی خلبان در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان خلبان در کانادا
●کانـــادا – خلبـــان حملونقـــل هوایـــی (هواپیمـــای بـــاری)Transport Canada, Government of :
Canada
●کانادا – خلبان حملونقل هوایی (هلیکوپتر)Transport Canada, Government of Canada :
●کانادا – خلبان تجاری (هواپیما)Transport Canada, Government of Canada :
●کانادا – مهندس پروازTransport Canada, Government of Canada :
●کانادا – خلبان تجاری (هلیکوپتر)Transport Canada, Government of Canada :
●کانادا – مربی پروازTransport Canada, Government of Canada :
●مانیتوبـــا – خلبـــان آمبوالنـــس هوایـــیManitoba Health, Seniors and Active Living – :
Emergency Medical Services
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میانگین درآمد خلبان در استانهای کانادا
درآمــد خلبانهــا در اســتانها و مناطــق مختلــف کانــادا بهطــور دقیــق و رســمی اعالمنشــده اســت و در هــر
اســتان ،مقــدار متغیــری اســت کــه بــه عوامــل و فاکتورهــای مختلــف زیــادی بســتگی دارد .میــزان ســاعات
کاری یــا پــرواز خلبــان و همینطــور درجــهی خلبــان را میتــوان تأثیرگذارتریــن عوامــل در تعییــن مقــدار
دقیــق درآمــد خلبانهــا در اســتانهای مختلــف کانــادا در نظــر گرفــت.

بااینوجــود ،بــر اســاس چیــزی کــه خــود وبســایت دولــت کانــادا بهطــور رســمی اعــام کــرده اســت،
خلبانهــا در ایــن کشــور حداقــل  ۱۹.۲۳دالر بــه ازای هــر ســاعت درآمــد دارنــد و حداکثــر درآمــد ســاعتی
آنهــا نیــز بــه  ۷۴.۳۶دالر میرســد؛ امــا بهطــور میانگیــن ،درآمــد خلبانهــا در اســتانهای مختلــف کانــادا،
 ۴۳.۹۶دالر بــه ازای هــر ســاعت میباشــد.

کارآموزی به عنوان خلبان در کانادا
اف ــرادی ک ــه در ابت ــدای مس ــیر ش ــغل خلبانــی هس ــتند و قص ــد یادگی ــری ای ــن حرف ــه را دارن ــد ت ــا مهارته ــای
موردنیـــاز بـــرای ایـــن فرصـــت شـــغلی را بـــه دســـت بیاورنـــد ،میتواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه وبســـایتهایی از
قبی ــل  Glassdoorو ی ــا  CA.Indeedفرصته ــای مناس ــبی ب ــرای کارآم ــوزی پی ــدا کنن ــد .ب ــدون ش ــک ،یکــی از
بزرگتری ــن مزیته ــای دورهه ــای کارآم ــوزی در کان ــادا ای ــن اس ــت ک ــه باع ــث تقوی ــت رزوم ــه ش ــما میش ــوند
و فرصتهـــای شـــغلی بســـیار مناســـب و بهتـــری در آینـــده شـــغلی شـــما بـــه وجـــود خواهنـــد آورد.

ش ــرکت در دورهه ــای کارآم ــوزی خلبانــی در کان ــادا میتوان ــد ع ــاوه ب ــر تقوی ــت مه ــارت و تواناییه ــای
ش ــما در زمین ــه خلبانــی ،منج ــر ب ــه آش ــنایی ب ــا مهارته ــای جدی ــد دیگ ــری ه ــم ش ــود ک ــه ش ــاید ت ــا
قب ــل از ای ــن برایت ــان قاب ــل تجرب ــه نب ــوده ان ــد.

بــدون شــک ،یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای شــغل خلبانــی ،ایــن اســت کــه افــراد بــدون داشــتن تحصیــات
آکادمیــک و فقــط بــا گذرانــدن چنــد دوره آموزشــی و کارآمــوزی دوســاله و یــا حتــی کمتــر نیــز میتواننــد
مهارتهــای موردنیــاز بــرای ایــن گــروه شــغلی را بــه دســت بیاورنــد و بهعنــوان خلبــان حرفـهای بــه درآمدهای
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بســیار عالــی و مناســبی در کانــادا دســت پیــدا کننــد.

فقــط کافــی اســت کــه دوره کارآمــوزی را جــدی گرفتــه و مهارتهــای موردنیــاز بــرای ایــن حرفــه را کســب
کننــد تــا زمینــه را بــرای ایجــاد فرصتهــای بســیار خوبــی در آینــده شــغلی خــود فراهــم کننــد.
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بازار کار مشاغل علوم پایه در کانادا
بازار کار فیزیک در کانادا
نگاهی به بازار کار فیزیک در کانادا
●کد شغلی2111 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 22.98 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 76.81 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار فیزیک در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی فیزیک در کانادا

عناوین شغلی فیزیک در کانادا
●فیزیکدان حالت جامد
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●فیزیکدان صدا

●سنجش شناس

●آیرودینامیک

●فیزیکدان اتمی

●ستاره شناسی

●فیزیکدان نور

●اختر فیزیکدان

●فیزیکدان پالسما

●بیو فیزیکدان

●دانشمند تحقیقاتی ،الکترونیک

●کیهان شناس

●دانشمندان تحقیقاتی ،فیزیک

●فیزیکدان تجربی

●دانشمند تحقیقاتی ،سنجش از دور

●فیزیکدان سالمت

●فیزیکدان جوی

●فیزیکدان پزشکی

میانگین درآمد فیزیک در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
بریتیش کلمبیا

 75.29دالر کانادا

 52.23دالر کانادا

 29.77دالر کانادا

انتاریو

 81.88دالر کانادا

 52.30دالر کانادا

 25.83دالر کانادا

وضعیت بازار کار شغل فیزیک در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررســیها ،وضعیــت شــغل فیزیــک در کانــادا در اســتان انتاریــو متوســط اســت .بــرای
اســتانهای دیگــر اطالعاتــی در ایــن خصــوص در دســت نیســت.

بــه طــور خالصــه ،طبــق برآوردهــا عرضــه و تقاضــا بــرای شــغل فیزیــک در کانــادا در ده ســال آینــده متعــادل
خواهــد بــود .در ســال  2018تعــداد افــراد اســتخدام شــده در رشــته فیزیــک  29000نفــر بــود کــه متوســط ســن
افــراد مشــغول بــه کار 43 ،ســال و میانگیــن ســن بازنشســتگی 61 ،ســال بــرآورد شــده اســت.
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بازار کار ریاضی در کانادا
نگاهی به بازار کار ریاضی در کانادا
●کد شغلی2161 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 26.67 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 70.33 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار ریاضی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی ریاضی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان ریاضیدان در کانادا
برای کار به عنوان ریاضیدان در کانادا نیازی به داشتن مجوز نخواهید داشت.
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میانگین درآمد ریاضی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 81.72دالر کانادا

 48.15دالر کانادا

 37.26دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 81.73دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 19.56دالر کانادا

مانیتوبا

 66.67دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 16.83دالر کانادا

نیوبرانزویک

 75.07دالر کانادا

 42.34دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 73دالر کانادا

 41.54دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 73دالر کانادا

 41.54دالر کانادا

 26.67دالر کانادا

انتاریو

 69.23دالر کانادا

 42.31دالر کانادا

 26.09دالر کانادا

کبک

 69.23دالر کانادا

 42دالر کانادا

 26دالر کانادا

ساسکاچوان

 52.88دالر کانادا

 41.03دالر کانادا

 19.23دالر کانادا

وضعیت بازار کار شغل ریاضی در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررســیها ،وضعیــت شــغل ریاضــی در کانــادا در اســتانهای بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا،
نیوبرانزویــک ،انتاریــو و کبــک خــوب اســت .در اســتان آلبرتــا وضعیــت بــازار کار ایــن شــغل متوســط اســت.
بــرای اســتانهای دیگــر اطالعاتــی در ایــن خصــوص در دســت نیســت.

بــه طــور خالصــه ،طبــق برآوردهــا احتمــاالً شــغل ریاضــی در کانــادا در ده ســال آینــده بــا کمبــود مواجــه
خواهــد شــد .در ســال  ، 2018تعــداد شــغلهای موجــود در حرفــه ریاضــی  15،500شــغل بــود کــه متوســط
ســن افــراد شــاغل 40 ،ســال و میانگیــن ســن بازنشســتگی 65 ،ســال بــرآورد شــده اســت.
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بازار کار زیست شناسی در کانادا
نگاهی به بازار کار زیست شناسی در کانادا
●کد شغلی2121 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 23 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 56.41 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار زیست شناسی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی زیست شناسی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان زیست شناس در کانادا
●آلبرتاAlberta Society of Professional Biologists :
●بریتیش کلمبیاCollege of Applied Biology :
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میانگین درآمد زیست شناسی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد
(ساعتی)

میانگین درآمد (ساعتی)

حداقل درآمد (ساعتی)

آلبرتا

 50..58دالر کانادا

 38.04دالر کانادا

 22.50دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 52.80دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 23.08دالر کانادا

مانیتوبا

 57.09دالر کانادا

 30.77دالر کانادا

 14.00دالر کانادا

نیوبرانزویک

 48.82دالر کانادا

 31.25دالر کانادا

 20.00دالر کانادا

نیوفاندلند و البرادور

 67.31دالر کانادا

 38دالر کانادا

 30.23دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 56.41دالر کانادا

 37.33دالر کانادا

 18.96دالر کانادا

انتاریو

 60.36دالر کانادا

 41.03دالر کانادا

 26.71دالر کانادا

جزیره پرنس ادوارد

 56.41دالر کانادا

 35دالر کانادا

 20دالر کانادا

کبک

 51.28دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 20دالر کانادا

 76دالر کانادا

 37.36دالر کانادا

 27.40دالر کانادا

نام استان

ساسکاچوان

وضعیت بازار کار زیست شناسی در کانادا در ده سال آینده
طبــق بررســی هــا و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل زیســت شناســی در کانــادا در
ســه ســال آینــده در اســتان هــای آلبرتــا ،بریتیــش کلمبیــا ،مانیتوبــا ،نیوبرانزویــک ،نونــاووت ،جزیــره پرنــس
ادوارد ،کبــک و ساســکاچوان خــوب اســت؛ در اســتان هــای نیوفاندلنــد و البــرادور ،ســرزمین هــای شــمال
غربــی ،نــوا اسکوشــیا ،انتاریــو و ســرزمین یــوکان ،در ســه ســال آینــده وضعیــت شــغل زیســت شناســی
متوســط خواهــد بــود.
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طبــق برآوردهــا ،پیــش بینــی مــی شــود کــه در ده ســال آینــده بــازار کار شــغل زیســت شناســی در کانــادا
متعــادل و در تــوازن باقــی بمانــد .در ســال  2018تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در حرفــه زیســت شناســی در
کانــادا  26300نفــر ،متوســط ســن افــرادی کــه در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت بودنــد  42ســال و متوســط
ســن بازنشســتگی آنــان  65ســال بــود.

بازار کار علوم کامپیوتر در کانادا
نگاهی به بازار کار علوم کامپیوتر در کانادا
●کد شغلی2173 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 28.85 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 67.31 :دالر
●صفحه بازار کار علوم کامپیوتر در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی علوم کامپیوتر در کانادا

154 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار علوم کامپیوتر در کانادا
Association of Professional Engineers and Geoscientists of :●آلبرتـــا – مهنـــدس نرمافـــزار
Alberta
Engineers and Geoscientists of British Columbia :●بریتیش کلمبیا – مهندس نرمافزار
Engineers Geoscientists of Manitoba :●مانیتوبا – مهندس نرمافزار
Association of Professional Engineers and Geoscientists :●نیوبرانزویــک – مهنــدس نرمافــزار
of New Brunswick
Professional Engineers and Geoscientists of :●نیوفاندلنـــد و البـــرادور – مهنـــدس نرمافـــزار
Newfoundland and Labrador
Northwest Territories and Nunavut Association :●مناطـــق شـــمال غربـــی – مهنـــدس نرمافـــزار
of Professional Engineers and Geoscientists
Association of Professional Engineers of Nova Scotia :●نوا اسکوشیا – مهندس نرمافزار
Northwest Territories and Nunavut Association of

:●نونـــاووت – مهنـــدس نرمافـــزار

Professional Engineers and Geoscientists

Professional Engineers Ontario :●اونتاریو – مهندس نرمافزار
Association of Professional Engineers of Prince :●جزی ــره پرین ــس ادوارد – مهن ــدس نرماف ــزار
Edward Island
Ordre des ingénieurs du Québec :●کبک – مهندس نرمافزار
Association of Professional Engineers and Geoscientists :●ساســکاچوان – مهنــدس نرمافــزار
of Saskatchewan
Engineers of Yukon :●منطقه یوکان – مهندس نرمافزار
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میانگین درآمد علوم کامپیوتر در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

متوسط درآمد

حداقل درآمد

استان
آلبرتا

 ۶۴.۱۰دالر

 ۴۸.۰۸دالر

 ۳۳.۱۷دالر

بریتیش کلمبیا

 ۶۷.۳۱دالر

 ۴۶.۶۳دالر

 ۲۵دالر

مانیتوبا

 ۶۶.۶۷دالر

 ۳۸.۹۷دالر

 ۱۳.۴۶دالر

 ۵۸دالر

 ۳۶.۷۸دالر

 ۲۷.۴۰دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۵۴.۳۶دالر

 ۳۵.۷۱دالر

 ۲۷.۴۰دالر

نوا اسکوشیا

 ۵۱.۲۸دالر

 ۳۷.۰۸دالر

 ۲۷.۸۸دالر

انتاریو

 ۶۷.۳۱دالر

 ۴۶.۱۵دالر

 ۲۹.۸۱دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۵۴.۳۶دالر

 ۳۵.۷۱دالر

 ۲۷.۴۰دالر

کبک

 ۵۷.۶۹دالر

 ۳۸.۴۶دالر

 ۲۸.۸۵دالر

ساسکاچوان

 ۵۹.۶۳دالر

 ۳۶.۰۶دالر

 ۲۰دالر

نیوبرانزویک

جهت شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا
ذکرشده است.

بازار کار کانادا 156
وضعیت بازار کار علوم کامپیوتر در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار م ـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در طــی ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی،
بهطــور گســتردهای مطابــق بــا ســطح ملــی پیــش رفتــه باشــد .جدولــی کــه در بخــش زیــر بــرای شــما تهیــه
و تنظیــم کردهایــم ،شــامل اطالعــات دقیقتــر و بهتــری در مــورد چشــمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا
اســت:

اطالعات
میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

توضیحات
 ۸۷هزار و  ۹۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۴۰سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۴سال

تجزیهوتحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و همچنیــن،
میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی موجــود در ایــن
گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود کــه در طــی ایــن
بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و همینطــور
تقاضــای جایگزینــی) بــرای افــرادی کــه در گــروه شــغلی علــوم کامپیوتــر قــرار میگیرنــد ،مجموعــاً بــه ۲۷
هــزار و  ۵۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه درعینحــال انتظــار م ـیرود کــه
 ۲۴هــزار متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد
تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.

ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاس ــیر و پیشبینیه ــای انجامش ــده مبنــی ب ــر تع ــادل می ــان فرصته ــای ش ــغلی
و جوین ــدگان کار در دورهه ــای زمانــی بی ــن س ــالهای  ۲۰۲۱ت ــا  ،۲۰۳۰انتظ ــار مــیرود ک ــه تع ــادل بی ــن
عرض ــه و تقاض ــای کار در کان ــادا در س ــالهای آین ــده همچن ــان ب ــه همی ــن ش ــکل ادام ــه پی ــدا کن ــد.
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بازار کار مشاغل حوزه هنر در کانادا
بازار کار هنر در کانادا
نگاهی به بازار کار هنر در کانادا
●کد شغلی5136 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 15.00 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 43.75 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار هنر در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی هنر در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان هنرمند در کانادا
ب ــرای ش ــروع ب ــه فعالی ــت در ش ــغل هن ــر در کان ــادا نی ــاز ب ــه مج ــوز خاصــی نخواهی ــد داش ــت و کافــی
اس ــت ش ــرایط الزم مح ــل کار م ــورد نظ ــر را تامی ــن کنی ــد.

بازار کار کانادا 158
میانگین درآمد هنرمند در استانهای کانادا
نام استان

حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

بریتیش کلمبیا

 50دالر کانادا

 32.95دالر کانادا

 17.75دالر کانادا

انتاریو

 40.21دالر کانادا

 21.47دالر کانادا

 15دالر کانادا

کبک

 36.82دالر کانادا

 22.29دالر کانادا

 15دالر کانادا

وضعیت بازار کار هنر در کانادا در ده سال آینده
آینــده شــغل هنــر در کانــادا بســتگی زیــادی بــه ایــن دارد کــه در کجــای ایــن کشــور کار کنیــد .طبق بررسـیها
و تحقیقــات آمــاری انجــام شــده ،وضعیــت بــازار کار شــغل هنــر در کانــادا در ده ســال آینــده در اســتانهای
مانیتوبــا و نیوبرانزویــک خــوب اســت؛ در اســتان نــوا اسکوشــیا در ده ســال آینــده وضعیــت شــغل هنــر
محــدود خواهــد بــود .بــرای ســایر اســتانها وضعیــت بــازار کار در ده ســال آینــده مشــخص نشــده اســت.

بازار کار کانادا 159
بازار کار گرافیست در کانادا
نگاهی به بازار کار گرافیست در کانادا
●کد شغلی5241 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 16 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 40.87 :دالر
●صفحه بازار کار گرافیست در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی گرافیست در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان گرافیست در کانادا
بــرای کار بـه عنــوان گرافیســت در کانــادا ،ممکــن اســت قبــل از شــروع ،نیــاز بــه اخــذ مجــوز از ســوی نهــادی
نظارتــی داشــته باشــید .شــما بــا مشــاهده بخــش زیــر میتوانیــد متوجــه شــوید کــه ایــن شــغل در اســتان
یــا محــل زندگــی شــما بــه چــه مجوزهایــی نیــاز دارد.

●انتاری ــو – ط ــراح گرافی ــک رس ــمی و ثب ــت ش ــدهAssociation of Registered Graphic Designer :
of Ontario
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از اف ــراد ش ــاغل در ح ــوزه طراحــی گرافی ــک ،ب ــه ص ــورت
فریلنـــس و یـــا دورکاری فعالیـــت میکننـــد ،بـــه غیـــر از اســـتان اونتاریـــو ،دیگـــر اســـتانهای کانـــادا
نی ــازی ب ــه داش ــتن مج ــوز خاصــی نیس ــت.

بازار کار کانادا 160
میانگین درآمد گرافیست در استانهای کانادا
حداکثر $

میانگین $

حداقل $

شهر

 ۴۰دالر

 ۲۶.۵۵دالر

 ۱۹دالر

بریتیش کلمبیا

 ۴۳.۲۷دالر

 ۲۷دالر

 ۱۷دالر

مانیتوبا

 ۳۱.۵۰دالر

 ۲۰.۱۹دالر

 ۱۳دالر

نیوبرانزویک

 ۳۳.۵۹دالر

 ۱۹.۲۳دالر

 ۱۴دالر

نیوفاندلند و البرادور

 ۳۴.۲۵دالر

 ۲۱.۳۹دالر

 ۱۴.۵۰دالر

نوا اسکوشیا

 ۳۴.۲۵دالر

 ۲۱.۳۹دالر

 ۱۴.۵۰دالر

اونتاریو

 ۴۰.۸۷دالر

 ۲۵.۶۴دالر

 ۱۵دالر

جزیره پرینس ادوارد

 ۳۶.۸۶دالر

 ۱۸دالر

 ۱۴.۵۰دالر

کبک

 ۴۰.۸۷دالر

 ۲۷.۸۸دالر

 ۱۶.۴۱دالر

ساسکاچوان

 ۲۹.۱۴دالر

 ۲۴.۰۴دالر

 ۱۵دالر

آلبرتا

نکته :برای شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا

ذکر شده است.

بازار کار کانادا
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وضعیت بازار کار گرافیست در کانادا در ده سال آینده
در حــال حاضــر انتظــار م ـیرود کــه وضعیــت عرضــه و تقاضــا در ســالهای اخیــر در ایــن گــروه شــغلی ،بــه
طــور گســترده مطابــق بــا ســطح رشــد ملــی پیــش رفتــه باشــد .جــدول زیــر ،شــامل اطالعــات دقیــقو بهتــری
در مــورد چش ـمانداز ایــن گــروه شــغلی در کانــادا اســت:

میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

 ۶۸هزار و  ۲۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۳۷سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۳سال

تجزیــهو تحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار در کانــادا از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال
و همچنیــن ،میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی
موجــود در ایــن گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود
کــه در ایــن بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا و
همینطــور تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی گرافیســت و تصویرگــر قــرار میگیرنــد،
مجموعــاً بــه  ۲۱هــزار و  ۵۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه در عیــنحــال
انتظــار مـیرود کــه  ۲۳هــزار و  ۶۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر)
نیــز در دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.

ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاس ــیر و پیشبینیه ــای انج ــام ش ــده مبنــی ب ــر تع ــادل می ــان فرصته ــای
ش ــغلی و جوین ــدگان کار در دورهه ــای زمانــی بی ــن س ــالهای  ۲۰۲۱ت ــا  ،۲۰۳۰انتظ ــار مــیرود ک ــه
تعـــادل بیـــن عرضـــه و تقاضـــای کار در کانـــادا در ســـالهای آینـــده همچنـــان بـــه همیـــن شـــکل
ادام ــه پی ــدا کن ــد.

بازار کار کانادا 162
بازار کار معماری در کانادا
نگاهی به بازار کار معماری در کانادا
●کد شغلی2151 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 23.08 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 60.10 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار معماری در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی معماری در کانادا

163 بازار کار کانادا
مجوزهای الزم برای کار به عنوان معمار در کانادا
Alberta Association of Architects :●آلبرتا
Architectural Institute of British Columbia :●بریتیش کلمبیا
Manitoba Association of Architects :●مانیتوبا
Architects’ Association of New Brunswick :●نیوبرانزویک
Architects Licensing Board of Newfoundland & Labrador :●نیوفاندلند و البرادور
Northwest Territories Association of Architects :●سرزمینهای شمال غرب
Nova Scotia Association of Architects :●نوا اسکوشیا
Ontario Association of Architects :●انتاریو
Architects Association of Prince Edward Island :●جزیره پرنس ادوارد
Ordre des architectes du Québec :●کبک
Saskatchewan Association of Architects :●ساسکاچوان

بازار کار کانادا 164
میانگین درآمد معماری در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
آلبرتا

 82.77دالر کانادا

 38.46دالر کانادا

 20.00دالر کانادا

بریتیش کلمبیا

 45.00دالر کانادا

 31.25دالر کانادا

 23.93دالر کانادا

مانیتوبا

 47.00دالر کانادا

 35.00دالر کانادا

 17.00دالر کانادا

نیوبرانزویک

 75.38دالر کانادا

 34.62دالر کانادا

 22.37دالر کانادا

نوا اسکوشیا

 75.38دالر کانادا

 32.21دالر کانادا

 17.00دالر کانادا

انتاریو

 63.46دالر کانادا

 33.33دالر کانادا

 19.71دالر کانادا

کبک

 54.95دالر کانادا

 30.00دالر کانادا

 20.00دالر کانادا

وضعیت بازار کار معماری در کانادا در ده سال آینده
شـــغل معمـــاری در کانـــادا در قســـمتهای مختلـــف ایـــن کشـــور آینـــده شـــغلی متفاوتـــی دارد .طبـــق
بررســیها و تحقیق ــات آم ــاری انج ــام ش ــده ،وضعی ــت ب ــازار کار ش ــغل معم ــاری در کان ــادا در ده س ــال
آین ــده در اس ــتانهای مانیتوب ــا ،انتاری ــو ،کب ــک و ساس ــکاچوان خ ــوب اس ــت؛ در اس ــتانهای آلبرت ــا،
بریتی ــش کلمبی ــا و ن ــوا اسکوش ــیا در ده س ــال آین ــده وضعی ــت ش ــغل معم ــاری متوس ــط خواه ــد ب ــود.
ب ــرای دیگ ــر اس ــتانها وضعی ــت ب ــازار کار در ده س ــال آین ــده مش ــخص نش ــده اس ــت.

ب ــازار کار ش ــغل معم ــاری در کان ــادا از ت ــوازن و باالن ــس قاب ــل قبولــی برخ ــوردار اس ــت و عرض ــه و
تقاض ــا ب ــرای ای ــن ش ــغل در ده س ــال آین ــده متع ــادل خواه ــد ب ــود .در س ــال  2018می ــزان اش ــتغال
در حرف ــه معم ــاری در کان ــادا  18،300نف ــر ،متوس ــط س ــن اف ــرادی ک ــه در ای ــن حرف ــه مش ــغول ب ــه
فعالی ــت بودن ــد  45س ــال و متوس ــط س ــن بازنشس ــتگی آن ــان  65س ــال ب ــود.

بازار کار کانادا 165
بازار کار عکاسی در کانادا
نگاهی به بازار کار عکاسی در کانادا
●کد شغلی5221 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 13 :دالر کانادا
●حداکثر دستمزد ساعتی 28.85 :دالر کانادا
●صفحه بازار کار عکاسی در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی عکاسی در کانادا

مجوزهای الزم برای کار به عنوان عکاس در کانادا
برای کار به عنوان عکاس در کانادا ،نیاز به مجوز خاصی نخواهید داشت.

بازار کار کانادا 166
میانگین درآمد عکاسی در استانهای کانادا
حداکثر درآمد

میانگین درآمد

حداقل درآمد

نام استان
کبک

 30.24دالر کانادا

 16.94دالر کانادا

 13.10دالر کانادا

انتاریو

 22.86دالر کانادا

 16.03دالر کانادا

 14.25دالر کانادا

آلبرتا

 43دالر کانادا

 19.23دالر کانادا

 17.50دالر کانادا

وضعیت بازار کار عکاسی در کانادا در ده سال آینده
طبــق آمــار و بررسـیها ،وضعیــت شــغل عــکاس در کانــادا ،در اســتانهای مانیتوبــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور،
انتاریــو و کبــک متوســط و در اســتانهای نیــو برونزویــک و نــوا اسکوشــیا محــدود اســت .در خصــوص دیگــر
اســتانها اطالعاتــی در دســت نیســت.

بــه طــور خالصــه ،طبــق برآوردهــا احتمــاالً عرضــه و تقاضــا بــرای شــغل عــکاس در کانــادا در ده ســال آینــده
تــا حــد زیــادی در یــک ســطح خواهــد بــود.

بازار کار فیلم بردار در کانادا
نگاهی به بازار کار فیلم بردار در کانادا
●کد شغلی5222 NOC :
●حداقل دستمزد ساعتی 14 :دالر
●حداکثر دستمزد ساعتی 37 :دالر
●صفحه بازار کار فیلم بردار در کانادا در سایت تراست.
●مشاهده فرصت های شغلی فیلم بردار در کانادا

بازار کار کانادا 167
مهاجرت فیلم بردار به کانادا
در صورتــی کــه تمایــل بــه مهاجــرت بــه کانــادا بــه عنــوان فیلــم بــردار داریــد ،شــانس خوبــی برایتــان وجــود
دارد تــا ایــن کار را انجــام دهیــد .زیــرا تقریبــا تمامــی اســتانهای کانــادا بــه فیلــم بردارهــای حرفــهای و
ماهــر نیــاز دارنــد .بنابرایــن ،افــرادی کــه در ایــن گــروه شــغلی فعالیــت دارنــد ،میتواننــد امیــدوار باشــند کــه
بــا داشــتن پیشــنهاد کاری از کارفرمایــی کانادایــی و یــا حتــی بــدون داشــتن آن نیــز بتواننــد بــه ایــن کشــور
مهاجــرت کننــد و اقامــت دائــم کانــادا را بــه دســت بیاورنــد .فقــط در صورتــی کــه فیلــم بــردار هســتید و
تجربــه کار در ایــن حــوزه کاری را داریــد ،میتوانیــد واجــد شــرایط مهاجــرت بــه کانــادا باشــید.

بـــه احتمـــال بســـیار زیـــاد ،در فضـــای مجـــازی متوجـــه شـــدهاید کـــه داشـــتن پیشـــنهاد کاری بـــرای
مهاج ــرت ب ــه کان ــادا و اخ ــذ اقام ــت دائ ــم ای ــن کش ــور پی ــش ش ــرطی اساس ــی و بس ــیار مه ــم ب ــرای
واج ــد ش ــرایط ب ــودن در سیس ــتم  Express Entryاس ــت .ام ــا امتی ــاز بزرگــی ک ــه اف ــراد ش ــاغل در ح ــوزه
کاری فیلــم بــرداری در اختیــار دارنــد ،ایــن اســت کــه گزینههــای دیگــری هــم بــرای اطمینــان از صــدور
وی ــزای کان ــادا پی ــش رو دارن ــد.

اول از همــه ،بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم کــه بــا توجــه بــه تقاضــای باالیــی کــه بــرای فیلــم بردارهــا
در کانــادا وجــود دارد ،فیلمبــرداران واجــد شــرایط درخواســت مهاجــرت بــه کانــادا از طریــق برنامــه مهاجرتــی
دولــت کانــادا هســتند .زیــرا در گــروه شــغلی معتبــری فعالیــت دارنــد کــه دولــت کانــادا آن را در لیســت
مشــاغل هــدف NOCیــا فهرســت مشــاغل ملــی قــرار داده شــده اســت.

الزم بــه توضیــح اســت کــه سیســتم  Express Entryبــه هیــچ وجــه یــک کالس ویــزا نیســت .ایــن سیســتم،
یــک پایــگاه داده اســت کــه اداره مهاجــرت کانــادا از آن بــرای انتخــاب کاندیداهــای مناســب بــرای دریافــت
ویــزای اقامــت دائــم ایــن کشــور ،اســتفاده میکنــد .بنابرایــن ،افــراد فعــال در حــوزه مشــاغل فیلــم بــرداری یــا
حــوزه کاری مرتبــط و نزدیــک بــه آن کــه قصــد مهاجــرت بــه کانــادا دارنــد ،بایــد بــه ویــزای نیــروی کار ماهــر
فــدرال و یــا برنامــه گزینــش اســتانی توجــه ویــژهای داشــته باشــند.

بازار کار کانادا 168
میانگین درآمد فیلم بردار در استانهای کانادا
حداکثر

میانگین

حداقل

شهر
بریتیش کلمبیا

 ۵۰.۳۶دالر

 ۳۲.۹۰دالر

 ۱۸.۵۶دالر

اونتاریو

 ۳۸.۹۴دالر

 ۲۹.۲۳دالر

 ۱۶.۴۸دالر

 ۴۳دالر

 ۳۱دالر

 ۱۶.۱۵دالر

کبک

نکته :برای شفافسازی ،الزم به توضیح است که تمامی مبالغ باال به ازای هر ساعت و بر اساس دالر کانادا

ذکر شده است.

بازار کار کانادا 169

میزان اشتغال در سال ۲۰۱۸

 ۴۵هزار و  ۴۰۰نفر

میانگین سن نیروهای کار در سال ۲۰۱۸

 ۳۸سال

میانگین سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۸

 ۶۷سال

تجزیــه و تحلیــل شــاخصهای اصلــی بــازار کار از قبیــل فرصتهــای شــغلی و میــزان رشــد اشــتغال و
همچنیــن ،میــزان بیــکاری نشــان میدهنــد تعــداد متقاضیــان کار بــرای پــر کــردن فرصتهــای شــغلی
موجــود در ایــن گــروه شــغلی در بــازه زمانــی دو ســال اخیــر کافــی بــوده اســت .در حــال حاضــر انتظــار مـیرود
کــه در ایــن بــازه زمانــی دوســاله ،تعــداد فرصتهــای شــغلی موجــود (ناشــی از گســترش و توســعه تقاضــا
و همینطــور تقاضــای جایگزینــی) بــرای مشــاغلی کــه در گــروه شــغلی فیلــم بــرداری یــا اوپراتــور دوربیــن،
ـدگان امــور
تکنســین هنرهــای گرافیکــی ،تکنســین پخــش ،تکنســین ضبــط صــدا یــا فیلــم ،هماهنــگ کننـ
ِ

تصویــر بــرداری ،مشــاغل فعــال در زمینــه فیلمهــای ســینمایی ،رادیــو و تلویزیــون ،هنــر و پشــتیبانی از
مشــاغل در فیلمهــای ســینمایی ،پخــش ،عکاســی ،هنرهــای نمایشــی و ســایر فناوریهــا قــرار میگیرنــد،
مجموعــاً بــه  ۱۰هــزار و  ۶۰۰فرصــت شــغلی افزایــش پیــدا کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه درعیــنحــال انتظــار
م ـیرود کــه  ۱۳هــزار و  ۲۰۰متقاضــی کار جدیــد (ناشــی از تــرک تحصیــل ،مهاجــرت و مــوارد دیگــر) نیــز در
دســترس قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد ایــن فرصتهــای شــغلی را بــه دســت بیاورنــد.
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سخن پایانی
در ایــن مطلــب ســعی کردیــم تــا بــه طــور کامــل و در عیــن حــال خالصــه شــده ،بــازار کار مشــاغل مختلــف در
کانــادا را بــرای شــما شــرح دهیــم .بــه شــما عزیزانــی کــه بــه فکــر مهاجــرت بــه کانــادا و شــروع بــه کار در ایــن
کشــور هســتید ،توصیــه مــی کنیــم کــه از مشــاوران و وکالی مــا در موسســه مهاجرتــی تراســت بهتریــن
راهنمایــی هــا را بگیریــد .مــا در موسســه تراســت پیگیــر صفــر تــا صــد مراحــل مهاجــرت شــما هســتیم .در
انتهــا قصــد داریــم  20شــغل برتــر و در حــال رشــد تــا ســال  2024در کانــادا را بــه شــما معرفــی کنیــم:

●دستیاران مراقبت شخصی
●پرستاران RN
●دستیاران سالمت در منزل
●کارگران تهیه و سرو غذای ترکیبی ،از جمله فست فود
●خرده فروشان
●دستیاران پرستاری
●نمایندگان خدمات مشتری
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●آشپز ،رستوران
●مدیران عمومی و عملیات
●کارگران ساختمانی
●حسابداران و حسابرسان
●دستیاران پزشکی
●سرایداران و نظافتچی ها ،به جز خدمتکاران و نظافتچی های خانه داری
●توسعه دهندگان نرم افزار و برنامه های کاربردی
●کارگران حمل و نقل کاال ،سهام و مواد
●سرپرستان خط اول کارکنان اداری و پشتیبانی اداری
●تحلیلگر سیستم های کامپیوتری
●پرستاران حرفه ای و دارای مجوز علمی
●خدمتکار و نظافتچی خانه داری
●منشی های پزشکی
اگــر شــما هــم بــه دنبــال مهاجــرت کاری بــه کانــادا هســتید و نیــاز بــه راهنمایــی از یــک کارشــناس مجــرب
داریــد ،همیــن حــاال وارد ســایت تراســت شــده و اولیــن جلســه مشــاوره خــود را بــه صــورت حضــوری یــا تلفنــی
رزرو کنیــد .کارشناســان مــا همــواره راهنمــای شــما خواهنــد بــود.

تراست ،همراه شما در تمام مراحل مهاجرت!

