
 

کانادا  توریستی ویزااطالعات 
صادر می شود.   , تحصیل در کانادا  و یا مقاصد تجاری   دوستان  یا وام قبازدید از ا , توریستی نظیر ی کانادا با اهداف بازدید موقتویزا 

شود و   پل)چند بار ورود(صادر می  صورت مولتی ه ب ویزا این است که در حال حاضر  توریستی کانادا  نکته جالب توجه در مورد ویزا 
وارد  دارندگان این ویزا قادر خواهند بود در هر زمان و بدون محدودیت در اکثر موارد ویزا تا تاریخ انقضای پاسپورت اعتبار دارد.   

, اعتبار ویزا با توجه به مدت  در مورد ویزا تحصووی یماه در این کشووور اقامت داشووته باشووند.   6کانادا شوووند و هر بار به مدت خاک 
 صادر می شود و ویزا می تواند به صورت یکبار ورود و یا حتی چند بار ورود باشد. تحصی یدوره 

تعیین وقت ثبت نام آنالین ویزا , , اوره تخصصی جهت آماده سازی مدارک    مش خدماتی مانند اخذ ویزا کانادا با ارائه  جهتهمکاران ما 
 همراه متقاضیان خواهند بود, جهت صدور ویزابه سفارت پاسپورت  ارسالو همچنین پیگیری پرونده انگشت نگاری در مراکز ویزا , 

  
 اخذ ویزا کاناداراهنمای 

 

آماده سازی 

  مدارک

 

صووحیب به سووفارت ارائه شووود زیرا سووفارت با توجه به مدارک ارائه شووده    مدارک باید به صووورت کامل و 
ارسال  پس از که ه تکن بنابراین با توجه به این .تصمیم گیری کرده و با متقاضی مصاحبه ای انجام نمی دهد   

طبق چک لیست , مدارک خود را خواهشمند است   وجود ندارد دیگری  مدرک ارائهامکان  مدارک به سفارت 
همکاران ما پس از دریافت مدارک , آنها را دقیق بررسوووی کرده و چنانچه نقصوووی در پرونده              د.ی آماده کن 

 مشاهده کنند به اطالع متقاضی خواهند رساند.
 سال خواهد شد 5ارسال مدارک جع ی به سفارت منجر به محرومیت متقاضی جهت اقدام ویزا به مدت 

ترجمه و ارسال 

  مدارک

 . مدارک فارسی باید به زبان انگ یسی ترجمه رسمی شوندک یه  •
 دادگستری و امور خارجه ندارد. تاییدترجمه مدارک احتیاج به  •

 متقاضی می تواند به دو روش مدارک را جهت اقدام ویزا برای همکاران ما ارسال نماید
 به همراه سایر مدارک طبق چک لیستها ترجمه اصل  ارسال •
 مدارک فارسی جهت انجام ترجمه توسط همکاران ما به همراه سایر مدارک طبق چک لیستارسال اصل  •

ثبت نام آنالین 

و  پرداخت 

 هزینه ویزا

, پس از تکمیل فرم های مربوطه کانادا , در سووایت اداره مهاجرت حسوواک کاربری با تشووکیل یک همکاران ما
پروسووه ثبت  به ثبت می رسووانند.پرونده را (  ) هزینه ویزا و پرداخت آنالین  اسووکن مدارک

و برگه انگشوووت نگاری  پروندهد ثبت یتایبرگه  آنپس از پرونده معموال دو تا سوووه روز کاری زمان می برد .
  توسط همکاران ما به متقاضی ارائه می گردد.

مراجعه به مرکز 

 ا تعیینبویزا 

وقت قبلی جهت 

 انگشت نگاری

 ایرانی الزامی می باشد .یان ضمتقاانجام انگشت نگاری جهت تکمیل پرونده ویزا کانادا برای 
سال اخیر انگشت نگاری کرده باشند از     10سال و متقاضیانی که طی    80سال و باالی   14متقاضیان زیر   •

 انجام انگشت نگاری معاف هستند. 

فرصت دارد به یکی از مراکز ویزا    یک ماهز تاریخی که در برگه انگشت نگاری درج شده ,متقاضی فقط      ا •
انی می توانند به هر کدام از مراکز ویزا کانادا که در کشورهای مخت ف   متقاضیان با م یت ایر کانادا مراجعه نماید. 

 .مثبت و یا منفی بودن نتیجه پرونده تاثیری نخواهد داشت و محل انگشت نگاری در وجود دارد مراجعه نمایند

 
 برگه تایید وقت –برگه انگشت نگاری  -همراه متقاضی باشد : اصل پاسپورت جهت انگشت نگاری  مدارکی که باید 

مدت زمان 

 بررسی پرونده

 و اعالم نتیجه

و باید منتظر ماند تا جواک پرونده از  پرونده در پروسه بررسی قرار می گیرد   , پس از انجام انگشت نگاری  
نوع ویزا و با توجه به  ایرانیمتقاضیان  بررسی پرونده برای  الزم جهت مدت زمان سوی سفارت اعالم شود.    

  برد.می زمان  ده هفتهتا  یکاز  می باشد اما معموالر ییارائه شده متغ همچنین مدارک
 .شد خواهدبه متقاضی اعالم توسط  همکاران ما  , نتیجه پرونده پروسه بررسی پایان یافتنپس از 

 پیکاپ پاسپورت

از تاریخ دریافت نتیجه ویزا ,فرصووووت دارد که       یک ماه  شوووود فقط  چنانچه متقاضوووی موفق به دریافت ویزا        
نماید. جهت صوودور ویزا نیاز به حضووور متقاضووی ارسووال  سووفارتپاسووپورت خود را جهت صوودور ویزا برای 

شد و   سیار کوتاه   می توانند  همکاران مانمیبا سیار کم و ظرف مدتی ب سفارت     با هزینه ای ب سپورت را به  پا
پیکاپ پاسووپورت ارسووال کرده و پس از الصوواز ویزا در آن به متقاضووی باز گردانند. این پروسووه که به آن  
 هد شد.گفته می شود توسط همکاران ما به صورت منظم و هفتگی با امنیت و سرعت باال انجام خوا

 

 "  1صفحه  " 

به سفارت 



 

     کاناداویزا توریستی  - مدارک چک لیست
 
 

 مدارک هویتی

 ماه اعتبار  6جدید با حداقل  پاسپورتاصل  •
 که در آنها ویزا درج شده استسال اخیر  10باطل شده طی های  پاسپورت •

, تمامی صفحات شامل صفحه مشخصات و صفحات  شده اسکن ت فایلدر صورت ارسال پاسپورت ها به صور
 دارای مهر ویزا و مهر ورود و خروج بطور کامل ارسال شود

 ماه گذشته باشد( 6از تاریخ چاپ عکس نباید بیشتر از ) سفید رنگی با زمینه 6 * 4 سایز عکسیک قطعه  •

  ترجمه کارت م ی , شناسنامه •
  سند ازدواج •

 جداگانه تکمیل شود برای هر متقاضی خانوادگیت فردی و العافرم اط ویزافرم های تقاضای 

 مدارک مالی

 حساک گردش ریز به همراه بانک ممهور به مهر به دالر کانادابه زبان انگ یسی  بانکینامه تمکن  •
 درآمد ماهیانه متقاضی باشد میزان دهنده نشانترجیحا که  اخیر ماه چهار

 مدت ب ندبانکی  گواهی سپرده •
 گواهی خرید سهام یا اوراز بهادار •

و ریز گردش حساک از بانک به روز تر باشد , بهتر است. به این جهت در مرح ه آخر  هر چه تاریخ نامه تمکن
 آماده سازی مدارک خود نسبت به اخذ نامه های بانکی اقدام نمایید.

 اسناد م کی
 ) منزل شخصی , آپارتمان , محل کار , زمین ( رسمی و یا مبایعنامه اسناد م کی •
 آپارتمان , محل کارمنزل ,  نامه اجاره •
 سند خودرو •

 دعوت نامه
 ) فایل اسکن شده و یا اصل (

 در متن دعوت نامه باید موارد زیر ذکر شود : 
، با دعوت کننده نسبت ,آدرس و ت فن تاریخ تولد, ، : نام و نام خانوادگی ویزا مشخصات متقاضی •

 در کانادا و تاریخی که متقاضی قصد ترک کانادا را دارد زمان اقامت دلیل سفر متقاضی، مدت
 آدرس و ت فن تاریخ تولد , نوع اقامت در کانادا, ،مشووخصووات دعوت کننده : نام و نام خانوادگی  •

 و سایر توضیحات تکمی ی در شرایط خاص در کانادا , عنوان شغ ی
   برسد(  Notary Publicتایید دفتر ثبت )به  استبهتر  دعوتنامه پس از تنظیم

مدارک فرد دعوت 
 کننده

 ) فایل اسکن شده (

  PRیا کارت اقامت و  (Canadian Citizenship Card) کارت شهروندی,  پاسپورت کانادایی ارائه •
 گواهی اشتغال به کارارائه  •
 T1یا  T4های  و فرم (Notice of Assessment) مالیاتیهای  برگه,  یبانک تمکن گواهی •

 ارائه سند محل سکونت در کانادا •
سنامه          شنا شاوندی می توانید ترجمه  سبت خانوادگی دارید برای اثبات رابطه خوی چنانچه با دعوت کننده ن

 دعوت کننده را ارائه دهید.ایرانی 

در صورت نداشتن 
 دعوت نامه

به کانادا متقاضووی سووفر توریسووتی  مربوط به مدارک در صووورت نداشووتن دعوت نامه همکاران ما
 قرار می دهند.پرونده در شرح برنامه سفر , رزرو هتل و ب یط رفت و برگشت کانادا را  شامل

مدارک مربوط به 
 فرزندان

 در دانشگاه یا مدرسه گواهی اشتغال به تحصیل •

 رضایت دارند. سفر به کانادافرزندانی که بدون یکی از والدین قصد  جهت نامه محضری رضایت •
 همراهی نمیکند. در سفر را فرزندباشد که  پدر یا مادرینامه باید از سوی 

 مدارکسایر 

 جهت دریافت ویزا کانادا رد شده است اقدام قب یدر صورتیکه  ویزا ارائه برگه ریجکت •
 در صورت داشتن پرونده مهاجرتی , جزییات آن اعالم شود •
 چنانچه اقامت کشور دیگری را در اختیار داریدارائه اسکن پاسپورت و یا کارت اقامت  •
متقاضیانی که شرایط مالی مناسبی ندارند به عنوان مثال خانم های خانه داری که به تنهایی برای  •

 مالی ارائه دهند. حامیفرد دیگری را به عنوان  مالی ویزا اقدام می کنند, می توانند مدارک
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     کاناداویزا توریستی  - چک لیست مدارک
 
 

ک شغ ی
مدار

 

 کارمندان

 ، با ذکر تاریخ شروع به کارامضای مدیر و مهر همراه با شرکت برگ  گواهی اشتغال به کار روی سر •
  موافقت با مرخصی متقاضی جهت سفر به کانادا و ذکربه ریال ماهیانه , حقوز عنوان شغ ی 

 ) در صورت موجود بودن (و یا قرارداد کاری  حکم کارگزینی •
 اخیرماه  سهفیش حقوقی  •
 متقاضی بیمه سوابق •

 کارفرمایان

 , ثبت شرکت  آگهی تغییرات,  آگهی تأسیس •
 آخرین لیست مالیات پرداخت شده به همراه فیش های پرداختی •
 اخیر کارمندانماه  بیمه و فیش حقوقی سهآخرین لیست  •
 اخیر متقاضی ماه  و فیش حقوقی سه بیمه سوابق •
 حساک اخیرماه  4گردش  به همراه به زبان انگ یسی به دالر کانادا شرکتحساک بانکی  تمکن نامه •

 داران  کارخانه

    تجار
صاحبان 

 مشاغل آزاد

 گواهی اتاز بازرگانی , کارت بازرگانی •
 برداریه پروانه بهریا مجوز و  •
 , کارت مباشرت جواز کسب •
 , ثبت شرکت  آگهی تغییرات,  آگهی تأسیس •
 آخرین لیست مالیات پرداخت شده به همراه فیش های پرداختی •
 اخیر کارمندانماه  آخرین لیست بیمه و فیش حقوقی سه •
 اخیر متقاضی ماه  و فیش حقوقی سه بیمه سوابق •
 حساک اخیرماه  4گردش  به همراه به زبان انگ یسی به دالر کانادا شرکتحساک بانکی  تمکن نامه •

 پزشکان

 پزشکی کارت نظام, پروانه مطب ،  طبابتدائم پروانه  •
 آخرین لیست مالیات پرداخت شده به همراه فیش های پرداختی •
 اخیر کارمندانماه  آخرین لیست بیمه و فیش حقوقی سه •
چنانچه متقاضی عالوه در صورت موجود بودن )اخیر ماه  و فیش حقوقی سه بیمه سوابق کارگزینی ,حکم  •

 بر فعالیت در مطب شخصی در بیمارستان هم مشغول به کار می باشد(
 سهام بیمارستان •

مهندسان  
سازندگان 
 ساختمان

 , کارت نظام مهندسی پروانه نظام مهندسی , جواز ساخت •
 قرارداد پروژه های انجام شده  ) در صورت موجود بودن ( •
 سند م کی که پروژه در آن در حال اجراست و مالکیت  آن در اختیار متقاضی قرار دارد •

 بازنشستگان
 حکم بازنشستگی •
 بازنشستگی افزایش حقوزحکم  •
  اخیرماه  سهبازنشستگی  فیش حقوز •

 

 

 ویزا کانادا و اقدام مجدد شدن اعتراض به رد

ویزا توسط سفارت کانادا توضیب      ریجکتدر آن دالیل ک ی  برگه ای دریافت می کند کهچنانچه متقاضی موفق به دریافت ویزا نشود   
ست .     شده ا ساس قوانین داده  سفارت کانادا برای ایرانیان مصوک کرده ، امکان اعتراض به ریجکت ویزا وجود ندارد   ی بر ا ی ول که 

ه همکاران ما با توجه به مدارک ارائه شوووده و در نظر گرفتن دالیل رد شووودن ویزا چنانچه تشوووخی  دهند که این دالیل قان  کنند  
بعد از ارسال این نامه ممکن است سفارت نیست می توانند با تنظیم نامه ای از سفارت بخواهند که مجدد پرونده را بررسی نماید .    

 پرونده را مجدد بررسی کند و یا حتی ممکن است به نامه هیچ پاسخی ندهد.
متقاعد کند که را و متقاضی بتواند سفارت  جهت اقدام مجدد هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان که مدارک کامل تر شود 

 برای ویزا اقدام نماید. مجدد می تواند ,  خواهد کردپس از سفر به کانادا این کشور را ترک 
همکاران ما می توانند قبل از هر اقدامی برای متقاضووی نوت آفیسوور درخواسووت نمایند . با دریافت فایل نوت آفیسوور می توان به    

 . دسترسی پیدا کرد , نبودهبابت اینکه چرا متقاضی واجد شرایط اخذ ویزا  افسر پرونده اتنظر

 " 3صفحه  " 

جهت دریافت این موارد باید به سازمان امور بازنشستگی 
 مراجعه نمایید


