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---------------------------------لیست  34تایی مشاغل برنامه ی" "Federal Skilled Trades Program
دولت کانادا در سال اول اجرای برنامه  FSTPیعنی از تاریخ  2ژانویه  2111تا  1ژانویه  CIC، 2112در یکسری از
مشاغل خاص تنها  1هزار نفر را پذیرش خواهد کرد.
از هر یک از مشاغل گروه اول که اختصارا گروه  Aنامیده میشود و شامل  71شغل میباشد تنها  711نفر پذیرش
خواهند شد .مشاغل گروه  Aدر حال حاضر نیاز متوسط بازار کار کانادا را برآورده میکنند.
برای جذب نیرو از مشاغل گروه دوم که اختصارا گروه  Bنامیده میشود وشامل  62شغل میباشد هیچ محدودیت
عددی نخواهد بود( برای مثال ممکن است  991نفر جوشکار و  211لوله کش را جذب کنند اما در هر صورت به
محض رسیدن مجموع پرونده ها به سقف  1هزار نفر پذیرش متوقف خواهد شد ودر زمینه مشاغل گروه  Bکه
محدودیت تعداد ندارند  ،شانس با مشاغلی است که بتوانند پرونده های بیشتری را تا قبل از رسیدن به سقف 1111
نفر ارسال کنند)
مشاغل گروه  Bنیازهای مبرم و ضروری بازار کار کانادا هستند.
پرونده ها بر اساس تاریخ دریافت آنها توسط سازمان مهاجرت کانادا و به ترتیب بررسی خواهند شد.بنابراین با ارسال
سریعتر پرونده زودتر نتیجه خواهید گرفت.

یکی از شروط افتتاح پرونده داشتن پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی یا گواهی صالحیت و تایید کاری
از ایالت های کاناداست .تا کنون جزئیات بیشتری در زمینه چگونگی اخذ موارد فوق منتشر نشده است.ولی بر اساس
اعالم اداره مهاجرت شرایطی برای تسهیل پروسه ی" اخذ پیشنهاد کاری معتبر" یا گواهی صالحیت در نظر خواهد
گرفت.
کدهای زیر که از نسخه سال  2111سیستم رده بندی شغلی ملی کانادا ( )NOCاستخراج شده اند نشان دهنده ی
مشاغل مورد نیاز گروه  Aو  Bهستند:

گروه  – Aمشاغل با محدودیت جذب  011نفر در هر زیرگروه به همراه کدهای  NOCهر زیر گروه :
•  8212پیمانکاران و ناظران ،حرفه ی برق و مشاغل مخابراتی
•  8212پیمانکاران و ناظران صنایع چوب و نجاری
•  8219پیمانکاران و ناظران ،دیگر حرفه های مربوط به ساخت و ساز ،نصاب ها ،تعمیر کاران و سرویس کاران
•  8281نجارها
•  8111پیمانکاران و ناظران ،حرفه ی مکانیک
•  8112پیمانکاران و ناظران ،کارکنان و خدمه ی اپراتوری تجهیزات سنگین
•  7211ناظران فنی (سوپروایزر) ،قطع درختان ،چوب بری و جنگلداری
•  7221ناظران فنی (سوپروایزر) ،معدن و معدن سنگ
•  7222پیمانکاران و ناظران ،خدمات حفاری نفت و گاز
•  7221اپراتور ماشین آالت صنایع چوب بری و قطع درخت
•  7292پیمانکاران خدمات کشاورزی ،ناظران مزرعه و کارگران تخصصی امور دامی
•  5211ناظران فنی (سوپروایزر) ،مواد معدنی و پردازش فلز
•  5212ناظران فنی (سوپروایزر) ،نفت ،گاز و پردازش شیمیایی و تاسیسات
•  5212ناظران فنی (سوپروایزر) ،تولید محصوالت پالستیکی و الستیکی
•  5211اپراتورهای کنترل مرکزی و فرآیند ،پردازش مواد معدنی و فلز
•  5221مهندس برق و اپراتورهای سیستم های قدرت
•  5221اپراتورهای آب و تصفیه فاضالب

گروه  –Bمشاغل بدون محدودیت جذب:
•  8211ماشین کارها و بازرسان ماشین کاری و ابزار دقیق
•  8211کارگران ورق کاری فلزات
•  8219سازندگان و تعمیر کاران سازه های فلزی و آبکاری
•  8217آهنگران

•  8218جوشکارها و اپراتورهای ماشین آالت مرتبط با جوشکاری
•  8221برقکاران (بجز برقکاران صنعتی و سیستم قدرت)
•  8222برق کاران صنعتی
•  8221برق کاران سیستم قدرت
•  8222کارگران خطوط و کابل برق
•  8229کارگران خطوط و کابل مخابرات
•  8227کارگران تعمیر و نصب مخابراتی
•  8291لوله کش ها
•  8292تعمیر کنندگان لوله های بخار ،لوله کش ها  ،و نصاب های سیستم های آبیاری
•  8291تعمیر کاران گاز و گاز کش ها
•  8111ماشین کارهای امور ساخت و ساز و مکانیک های صنعتی
•  8112مکانیک های ماشین آالت سنگین
•  8111مکانیک های تبرید و تهویه هوا
•  8112تکنسین های خطوط راه آهن
•  8119مکانیک هاو بازرسان هواپیما
•  8117مکانیک ها و سازندگان آسانسور
•  8181اپراتورهای جرثقیل
•  8182حفاری و انفجار – تراز زمین ،استخراج و استحصال از معدن
•  8181حفاران چاه آب
•  7211معدنکاران تولید زیرزمینی و توسعه
•  7212حفاران چاههای نفت و گاز ،سرویس کاران ،آزمایندگان و دیگر کارگران مربوط به امور نفت و گاز
•  5212اپراتورهای نفت ،گاز و فرآیندهای شیمیایی

