
فدرالامتیاز بندی  سیستم  

 فاکتور حداکثر امتیاز

 سن 12

 تحصیالت 25

 سابقه کار 15

 زبان خارجی انگلیسی/فرانسه 28

 تطبیق پذیری 10

 پیشنهاد کار 10

 مجموع  100

 امتیاز قبولی 67

 سن 

 متیاز سن طبق جدول زیر محاسبه میگرددا

 سن امتیاز

سال 35تا  18 12  

سال 36 11  

سال 37 10  

سال 38 9  

سال 39 8  

سال 40 7  

سال 41 6  

سال 42 5  

سال 43 4  

سال 44 3  

سال 45 2  

سال 46 1  

سال یا باالتر 47 0  

 تحصیالت 

 متیاز سطح تحصیالت پس از ارزشیابی مدارک تحصیلی طبق جدول زیر محاسبه میگرددا

 امتیاز سطح تحصیالت

 25 دکترا

 23 فوق لیسانس یا دکترای تخصصی

ساله  3دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که یکی از آنها حداقل 

 باشد.

22 

 21 لیسانس 

 19 ساله پس از دبیرستان 2مدرک تحصیلی حداقل 

 15 ساله پس از دبیرستان 1مدرک تحصیلی حداقل 

 5 دیپلم 

 0 مدارک تحصیلی زیر دیپلم

 سابقه کار 

 میگردد و صرفا نباید مرتبط با تحصیالت باشدمتیاز سابقه کاری طبق جدول زیر محاسبه ا

 امتیاز سابقه کارمیزان 

 15 سال به باال 6

 13 سال 5تا  4

 11 سال 3تا  2

 9 سال 1



 

 زبان 

 طبق جدول زیر محاسبه میگردد IELTSسیستم امتیازبندی 

  skill Writing  Reading  Listening  Speakingبه ازای هر  امتیاز

4 6.0 6.0 6.0 6.0 

5 6.5 6.5 7.5 6.5 

6 7.0 7.0 8.0 7.0 

 مهارت الزامی میباشد.در هر  6.0حداقل نمره 

 امتیاز کسب کند. 4از زبان دوم )فرانسه( متقاضی میتواند تنها 

 تطبیق پذیری 

 امتیاز تطبیق پذیری طبق جدول زیر محاسبه میگردد

 امتیاز فاکتور

 5 متقاضی اصلی -سابقه تحصیل در کانادا

 5 همسر -تحصیل در کاناداسابقه 

 10 متقاضی اصلی -سابقه کار در کانادا

 5 همسر -سابقه کار در کانادا

 5 سال( 18خویشاوند درجه یک )باالی 

 5 پیشنهاد کار کانادا

 5 به باال CLB4 زبان همسر

 

 پیشنهاد کار 

 طبق جدول زیر محاسبه میگردد امتیاز پیشنهاد کار

 امتیاز فاکتور

 HRSDC 10پیشنهاد کار مورد تایید 

دایی که در حال حاضر کارفرمای کانا پیشنهاد کار دائمی از
 کارمند موقتش هستید

10 

 

 امتیاز میباشد. 67در مرحله اول نمره قبولی حداقل ***

نحوه ی امتیاز دهی در این مرحله  .امتیاز کسب کنند 1200حداکثر  در سیستم رتبه بندی، متقاضیان می توانند مرحله دوم در

 .توضیح داده شده است (2فایل )در اینجا

 امتیاز 500امتیاز سرمایه انسانی )شامل سن،مهارت زبان، تجربه و تحصیل در کانادا( حداکثر 

حداکثر  قابلیت انتقال مهارت )شامل مهارت های تجربه کار کانادایی و غیر کانادایی و زبان به نسبت هم سنجیده می شود(

 امتیاز 100

 امتیاز 600…( سایر فاکتورها)شامل داشتن پیشنهاد کاری، دعوت نامه استانی ، اقامت خواهرو برادر در کانادا و 

 


