
 A .فاکتورھای انسانی 
 
 

 فاکتورھا

 
بھ ھمراه ھمسر  –امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور 

 یا شریک قانونی 

 
 

بدون ھمراه ھمسر یا  –امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور 
 شریک قانونی

 110 100 سن

 150 140 سطح تحصیالت

 160 150 مھارت ھای زبانی

 80 70 تجربھ  کاری در کانادا

B .فاکتورھای مربوط بھ ھمسر یا شریک قانونی 
 

 فاکتورھا
 امتیاز ھا بر اساس ھر فاکتور

 امتیاز) ٤٠(ماکزیمم 

 10 سطح تحصیالت

مھارت ھای رسمی    
 زبان

20 

 10 تجربھ کاری در کانادا

 

.A انسانی فاکتورھای. B +  (با یا بدون ھمسر)امتیاز  ٥٠٠قانونی = ماکزیمم  شریک یا ھمسر بھ مربوط فاکتورھای  

فاکتورھای مربوط بھ مھارت ھای اکتسابی  . C 
 

 تحصیالت
 

 امتیاز ھا بر اساس ھر فاکتور
 امتیاز) ٥٠(ماکزیمم 

با مھارت زبانی 
 بعالوهخوب/عالی  

 تحصیالت دانشگاھی

50 

دارندگان تجربھ کاری در 
تحصیالت  بعالوه کانادا

 دانشگاھی

50 



 

از کشور  غیرتجربھ کاری 
 کانادا

 

 امتیاز ھا بر اساس ھر فاکتور
 امتیاز) ٥٠(ماکزیمم 

با مھارت زبانی 
 تجربھ بعالوهخوب/عالی 

 کانادا کشور از غیر کاری

50 

دارندگان تجربھ کاری در 
 کاری تجربھ بعالوه کانادا

 کانادا کشور از غیر

50  

 دارندگان گواھینامھ ھای
                                                                       ای حرفھ

(برای افراد با شغل ھای 
 تجاری)

  

 امتیاز ھا بر اساس ھر فاکتور
 امتیاز) ٥٠(ماکزیمم 

                                
با مھارت زبانی        

دارندگان  بعالوهخوب/عالی 
 گواھینامھ ھای حرفھ ای 

50 

 . A انسانی فاکتورھای. B +  قانونی شریک یا ھمسر بھ مربوط فاکتورھای.C +  یفاکتورھای مربوط بھ مھارت ھای اکتساب  =
  امتیاز  ۶٠٠ماکزیمم 

 

. D امتیازبندی افزوده 
 

 فاکتور
 

 امتباز بندی بھ ازای ھر فاکتور

 LMIA(  600نامھ کاری از کانادا (

 600 کاندیداتوری استانی

. A انسانی فاکتورھای. B +  قانونی شریک یا ھمسر بھ مربوط فاکتورھای.C +  یفاکتورھای مربوط بھ مھارت ھای اکتساب    +

. D  امتیاز  ١٢٠٠امتیازبندی افزوده = ماکزیمم 

 

 

 

 



 امتیاز بندی تقسیم شده ( بخش بھ بخش)

 .A فاکتورھای انسانی 

  = امتیاز ۴۶٠با ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی 
  امتیاز ۵٠٠ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی = بدون 

 

امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور                                    سن
بھ ھمراه ھمسر یا شریک قانونی                        

 امتیاز) ١٠٠(ماکزیمم 

امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور بدون ھمسر یا 
 امتیاز) ١١٠شریک قانونی  (ماکزیمم 

 0 0 سال یا کمتر ١٧

 99 90 سال ١٨

 105 95 سال ١٩

 110 100 سال ٢٩تا  ٢٠

 105 95 سال ٣٠

 99 90 سال ٣١

 94 85 سال ٣٢

 88 80 سال ٣٣

 83 75 سال ٣٤

 77 70 سال ٣٥

 72 65 سال ٣٦

 66 60 سال ٣٧

 61 55 سال ٣٨

 55 50 سال ٣٩

 50 45 سال ٤٠



 

  

 39 35 سال ٤١

 28 25 سال ٤٢

 17 15 سال ٤٣

 6 5 سال ٤٤

 0 0 سال یا بیشتر ٤٥

  

  حصیالتت

امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور                                   
بھ ھمراه ھمسر یا شریک قانونی                        

امتیاز) ١٤٠(ماکزیمم   

امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور                           
بھ ھمراه ھمسر یا شریک قانونی                        

 امتیاز) ١٥٠(ماکزیمم 

تحصیالت کمتر از سطح 
 دبیرستان

0 0 

 30 28 تحصیالت دبیرستان

 –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
 فنی حرفھ ای (یک سالھ)

84 90 

 –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
 فنی حرفھ ای (دو سالھ)

91 98 

 –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
فنی حرفھ ای (سھ سالھ) یا      

 مدرک تحصیلی لیسانس

112 120 

دارندگلن مدارک دانشگاھی یا 
 دیپلم بھ تعداد دو یا بیشتر

119 128 

مدرک دانشگاھی فوق لیسانس 
یا مدارک معتبر معادل در 

 –رشتھ ھای ( پزشکی 
 –داروسازی  -دندانپزشکی
 –بینایی سنجی  -دامپزشکی

 فیزیو تراپی)

126 135 

 انشگاھی دکتریمدرک د
(Ph.D.) 

140 150 



  

  زبان اول –مھارت ھا ی زبانی ( انگلیسی) 

  = امتیاز ٣٢با ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی 
  امتیاز ٣۴ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی = بدون 

 

  دومزبان  –مھارت ھا ی زبانی 

  = امتیاز) ٢٢امتیاز (در مجموع ماکزیمم  ۶با ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی 
  امتیاز ٢۴امتیاز (در مجموع ماکزیمم  ۶ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی =  بدون( 

  
                                                                         امتیاز بندی بھ ازای ھر فاکتورمتیاز بندی بھ ازای ھرفاکتور                                    ا

                                                CLB)( آزمون                                  با ھمسر یا شریک قانونیبدون ھمسر یا شریک قانونی                                   
 امتیاز)                        ٢٢(ماکزیمم                                                  امتیاز) ٢٤(ماکزیمم 

CLB 0 0 4 کمتر از 

CLB 5  یا 6 1 1 

CLB 7 3 3 8 یا 

CLB9 از بیشتر  6 6 

آزمون تـعیین سطح 
 (CLB)زبان کانادا

ھر فاکتور بھ ھمراه                                                                                    متیاز بندی بھ ازای ا
ھمسر یا شریک قانونی                                                                                      

 امتیاز) ١٢٨(ماکزیمم 

تور   بدون                                                                                        متیاز بندی بھ   ازای ھر فاکا
ھمسر یا شریک قانونی                                                                                       

 امتیاز) ١٣٦(ماکزیمم 

CLB 40 0 کمتر از 

CLB 4 6 6 5 یا 

CLB 6 8 9 

CLB 7 16 17 

CLB 8 22 23 

CLB 9 29 31 

CLB 10 بیشتر از   32 34 



تجربھ کاری در 
 کانادا

متیاز بندی بھ ازای ھر فاکتور بھ ھمراه                                                                                    ا
ھمسر یا شریک قانونی                                                                                     

 امتیاز) ٧٠(ماکزیمم 

متیاز بندی بھ ازای ھر فاکتوربدون ھمراه                                                                                    ا
ھمسر یا شریک قانونی                                                                                    

 امتیاز) ٨٠(ماکزیمم 

ھیچ یا کمتر از 
 یک سال

0 0 

 40 35 یک سال

 53 46 دو سال

 64 56 سال ٣

 72 63 سال ٤

 80 70 سال یا بیشتر ٥

 
  _ کل زیر مجموعھ فاکتور ھای انسانی

  = امتیاز  ۴۶٠با ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی 
  امتیاز ۵٠٠ھمراھی ھمسر یا شریک قانونی =  بدون 

  
 فاکتور ھای مرتبط با ھمسر یا شریک قانونی

  

 سطح تحصیالت ھمسر یا شریک قانونی

  

بھ ھمراه ھمسر یا شریک قانونی                                          
 امتیاز) ١٠(ماکزیمم 

  

بدون ھمسر یا شریک 
قانونی                       

 (عدم درخواست)

 n/a 0 تحصیالت کمتر از سطح دبیرستان

 n/a 2 تحصیالت سطح دبیرستان

فنی حرفھ ای         –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
 (یک سالھ)

6 n/a 

      فنی حرفھ ای     –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
 (دو سالھ)

7 n/a 



فنی حرفھ ای           –کالج  -تحصیالت دانشگاھی
 (سھ سالھ) یا مدرک تحصیلی لیسانس

8 n/a 

مدارک دانشگاھی یا دیپلم بھ تعداد دو یا دارندگلن 
 بیشتر

9 n/a 

مدرک دانشگاھی فوق لیسانس یا مدارک معتبر معادل 
 –داروسازی  -دندانپزشکی –در رشتھ ھای ( پزشکی 

 فیزیو تراپی) –بینایی سنجی  -دامپزشکی

10 n/a 

 10 n/a (.Ph.D) مدرک دانشگاھی دکتری

مورد نظر میباشد.بھ معنی عدم نیازبھ درخواست شخص   (n/a). :نکتھ 

زبان اول –مھارت ھا ی زبانی ھمسر یا شریک قانونی ( انگلیسی)   

بر اساس مھارت ھای خواندن / نوشتن/ صحبت کردن و گوش دادن می باشد.  CLB  
 

  CLB آزمون

 

امتیاز برای برای ھر بخش و                                                  ٢٠ماکزیمم 
امتیاز برای ھر توانایی ٥  

 

بدون ھمسر یا شریک قانونی                       
 (عدم درخواست)

CLB 4 0 کمتر از n/a 

CLB 5 1 6 یا n/a 

CLB 7 3 8 یا n/a 

CLB 9 5 بیشتر از n/a 

 نکتھ:.(n/a) بھ معنی عدم نیازبھ درخواست شخص مورد نظر میباشد.

 

 بدون ھمسر یا شریک قانونی  (عدم درخواست) امتیاز ١٠ماکزیمم  یا شریک قانونی تجربھ کاری ھمسر

 n/a 0 ھیچ یا کمتر از یک سال

 n/a 5 یک سال

 n/a 7 سالدو 

 n/a 8 سھ سال



 n/a 9 سال ٤

 n/a 10 سال یا بیشتر ٥

 نکتھ: (n/a) بھ معنی عدم نیازبھ درخواست شخص مورد نظر میباشد.

  امتیاز ۵٠٠. فاکتور ھای ھمسر یا شریک قانونی= ماکزیمم Bفاکتور ھای انسانی +  A.زیر مجموعھ: 

امتیاز)١٠٠در مجموع  با جزئیات امتیاز بندی( فاکتورھای مربوط بھ مھارت ھای اکتسابی  .C 

 تحصیالت

 

سطح زبان متوسط /عالی بعالوه تحصیالت 
 دانشگاھی

یا باالتر برای تمامی مھارت ھای  ٧امتیاز 
   در یکی از مھارت ھا ٩زبانی و یا امتیاز 

( امتیاز ٢٥حداکثر  ) 

در تمامی مھارت ھای زبانی ٩امتیاز   
( امتیاز ٥٠حداکثر  ) 

 0 0 تحصیالت دبیرستان و کمتر

یا   تحصیالت دانشگاھی بھ مدت یک سال
  بیشتر

13 25 

تعداد مدارک دانشگاھی بھ تعداد دو یا بیشتر 
کھ حداقل تحصیل یکی از مدرک ھا سھ سال 

 بھ طول انجامد.

25 50 

دارندگان تجربھ کاری در کانادا بعالوه 
 تحصیالت دانشگاھی

امتیاز برای تحصیالت بعالوه یک سال کار در 
 کانادا 

( امتیاز ٢٥حداکثر  ) 

متیاز برای تحصیالت بعالوه دو سال کار در ا
 کانادا 

( امتیاز ٥٠حداکثر  ) 

 0 0 تحصیالت دبیرستان و کمتر

یا  تحصیالت دانشگاھی بھ مدت یک سال
 بیشتر

13 25 

تعداد مدارک دانشگاھی بھ تعداد دو یا بیشتر 
کھ حداقل تحصیل یکی از مدرک ھا سھ سال 

 بھ طول انجامد.

25 50 



   ) و بیشتر  CLB 7دارندگان تجربھ شغلی در غیر از کانادا بعالوه مھارت ھای زبانی خوب  (
  

 تعداد سال ھای تجربھ شغلی

یا باالتر برای تمامی مھارت ھای زبانی  ٧امتیاز 
بعالوه سابقھ  در یکی از مھارت ھا ٩و یا امتیاز 

 کاری غیر کانادا 
( امتیاز ٢٥(حداکثر   

برای تمامی مھارت ھای زبانی و ٩امتیاز 
 بعالوه سابقھ کاری غیر کانادا 

( امتیاز ٥٠(حداکثر   

 0 0 عدم سابقھ کاری

 25 13 یک الی دو سال

 50 25 سھ سال یا بیشتر

 سابقھ کاری کانادا بعالوه سابقھ کاری غیر کانادا
 امتیازبرای یک سال سابقھ کاری در کانادا ا سال ھای تجربھ شغلیتعداد 

 بعالوه سابقھ کاری غیر کانادا
( امتیاز ٢٥(حداکثر   

 امتیازبرای دو سال سابقھ کاری در کانادا ا
 بعالوه سابقھ کاری غیر کانادا

( امتیاز ٥٠(حداکثر   

 0 0 م سابقھ کاری غیر کاناداییعد

 25 13 غیر کانادایییک الی دو سال سابقھ کاری 

سھ سال یا بیشتر سابقھ کاری غیر 
  کانادایی

25 50 

 

گواھینامھ ھای حرفھ ای معتبر دارندگان 
 CLBبعالوه سطح زبان انگییسی خوب (

  و باالتر) در تمامی مھارت ھای زبانی 5

 

سطح زبان + گواھینامھ ھای حرفھ ای معتبر 
و باالتر) در تمامی مھارت ھای  CLB 5انگییسی (

  امتیاز) ٢۵در یکی از مھارت ھا ( 7و زیر  زبانی

 

سطح زبان + گواھینامھ ھای حرفھ ای معتبر 
و باالتر) در تمامی  CLB 7انگییسی عالی (

 امتیاز) ۵٠( مھارت ھای زبانی

 

 

  50 25  بھ ھمراه مدارک معتبر حرفھ ای



 

فاکتورھای  C .  + . فاکتور ھای ھمسر یا شریک قانونیBفاکتور ھای انسانی +  A.زیر مجموعھ: 
  امتیاز ۶٠٠= ماکزیمم  مربوط بھ مھارت ھای اکتسابی

 

. D امتیازبندی افزوده 
 

 فاکتور
 

 از بندی بھ ازای ھر فاکتورامتی

 LMIA( 600نامھ کاری از کانادا (

 600 کاندیداتوری استانی

  

  امتیازبندی کلی مجموعھ:  
. A انسانی فاکتورھای. B +  قانونی شریک یا ھمسر بھ مربوط فاکتورھای.C +   فاکتورھای مربوط بھ

 امتیاز  ١٢٠٠امتیازبندی افزوده = ماکزیمم  D .ی +   مھارت ھای اکتساب
 


