
 چک لیست مدارک ویزای توریستی کانادا

 

.سال الزامی است( 2. تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی )برای افراد باالی 1   

پاسپورت خود را تعویض نمایید ماه اعتبار )توصیه می شود در صورت امکان قبل از اقدام جهت دریافت ویزای کانادا  6اقل . اصل پاسپورت متقاضی با حد2

.زیرا سفارت اعتبار ویزا را تا پایان اعتبار پاسپورت می زند(  

 

سال اخیر 11. اصل کلیه پاسپورت های باطل شده طی 3   

جدید رنگی با زمینه سفید )با عکس پاسپورت یکی نباشد( 4.3در  3.3. یک قطعه عکس 4   

. ترجمه شناسنامه و کارت ملی3   

ترجمه سند ازدواج. 6   

کانادا . ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل در صورت همراهی فرزندان و ترجمه رضایت نامه محضری جهت فرزندانی که بدون یکی  از والدین قصد سفر به 7

را دارند )رضایت نامه باید از سوی پدر یا مادری باشد که فرزند را در سفر همراهی نمی کند(  

 

رزرو هتل )در صورت نداشتن دعوت نامه( –بیمه مسافرتی  –شرح برنامه سفر  –. رزرو بلیط 8   

مدارک مالی:. 9    

 الف( نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک

ماهه آخر حساب به انگلیسی که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. 4ب( پرینت گردش   

گواهی سپرده بلند مدت ، خرید سهام یا اوراق بهادار )در صورت وجود(ج( ترجمه   

 د( ترجمه اسناد ملکی یا اجاره نامه 

 ه( ترجمه سند ماشین

 

مدارک شغلی:. 11  

الف( کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع به کار ، عنوان شغلی ، درآمد ماهیانه ، مدت زمان موافقت 

ماه آخر / ترجمه سوابق بیمه / ترجمه حکم کارگزینی 2شده با مرخصی جهت سفر به کانادا با مهر شرکت و نام و امضای مدیر عامل / ترجمه فیش حقوق   

ب( کارفرمایان: ترجمه آگهی تاسیس و ثبت شرکت و تغییرات ، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه اخیر کارمندان ، ترجمه فیش مالیات پرداختی 2 

ماه اخیر حساب 4سال اخیر و مفاصا حساب مالیاتی ، نامه تمکن مالی حساب شرکت به همراه گردش   

: ترجمه کارت بازرگانی ، ترجمه آگهی  تاسیس و ثبت ، ترجمه پروانه بهره برداری ، ترجمه فیش مالیاتی پرداختی 2 سال اخیر و  ج( کارخانه داران و تجار

اصا حساب مالیاتی ، ترجمه لیست بیمه کارمندانمف  

د( پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت ، ترجمه کارت نظام پزشکی ، ترجمه پروانه مطب ، ترجمه فیش مالیاتی پرداختی 2 سال اخیر و مفاصا حساب 
یر ، ترجمه سوابق بیمه چنانچه عالوه بر مطب شخصی در ماه اخ 2مالیاتی ، ترجمه لیست بیمه کارمندان ، ترجمه حکم کارگزینی ، ترجمه فیش حقوقی 

 بیمارستان هم مشغول به کار هستید

 ه( صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب ، ترجمه فیش مالیاتی پرداختی 2 سال اخیر و مفاصا حساب مالیاتی ، ترجمه لیست پرداخت بیمه

 و( مهندسین: ترجمه پروانه نظام مهندسی و مدارک مربوط به کارمندان یا کارفرمایان
 ز( بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی ، ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ،ترجمه فیش حقوقی 2 ماه اخیر بازنشستگی

 

. ترجمه کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی11   

. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی12   

نام خانوادگی،تاریخ تولد،آدرس و تلفن،نسبت با دعوت کننده،دلیل سفر متقاضی،مدت زمان اقامت در  . دعوت نامه: شامل مشخصات متقاضی ویزا )نام و13

ه ر کانادا. )دعوت نامکانادا به همراه ذکر تاریخ( / مشخصات دعوت کننده )نام و نام خانوادگی،تاریخ تولد،آدرس و تلفن در کانادا،عنوان شغلی و نوع  اقامت د

 برسد.                                        Notary Public تاییدپس از تنظیم باید به 

 

مکن بانکی ، برگه های ائه گواهی اشتغال به کار ، نامه ت، ار PR. مدارک دعوت کننده: اسکن پاسپورت کانادایی ، کارت شهروندی و یا کارت اقامت 14

 بسیار زیادی روی نتیجه درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند.تاثیر  T1یا  T4و فرم های  Notice Of Assessmentمالیاتی 

چنانچه با دعوت کننده نسبت خانوادگی دارید می توانید ترجمه شناسنامه دعوت کننده را ارائه دهید.  

 



 فرم مشخصات فردی کانادا
Application 5257 

 

 

)در صورت وجود(نام و نام خانوادگی قبلی  جنسیت تاریخ تولد محل تولد )به التین طبق پاسپورت(نام و نام خانوادگی    

  /        /     

)در صورت مثبت بودن ، سواالت زیر را پاسخ دهید(   بله   خیر  اید؟ماه اقامت داشته  6سال گذشته در کشور دیگری بیش از  5آیا در    

یت اقامتوضع  از تاریخ /    / تا تاریخ /    /  نام کشور  

)به التین طبق پاسپورت( همسر نام و نام خانوادگی  وضعیت تاهل تاریخ ازدواج 

   /       /   

:در صورت داشتن ازدواج قبلی جدول ذیل را پر نمایید  

نوادگی همسر قبلینام و نام خا تاریخ تولد تاریخ ازدواج تاریخ طالق  

    /    /   /       /      /    /   

غیره    فرانسه     انگلیسی یزبان مادر  زبان دوم   

  ()لطفا ذکر نمائیدآیا مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه دارید؟ خیر   بله    

محل صدور کشور تاریخ صدور تاریخ انقضا  شماره پاسپورت 

 /       /   /       /    

)لطفا ذکر نمائید(    خیر     انادا سفر می کنید؟ بلهبا پاسپورت ایرانی به کآیا   

 آیا در کشور ایاالت متحده آمریکا اقامت دارید؟ بله   خیر

 شماره کارت ملی کشور محل صدور تاریخ صدور تاریخ انقضا

 /       /   /       /    

 آدرس دقیق محل سکونت 

ن منزلتلف فکس محل کار آدرس ایمیل  کد پستی تلفن همراه 

     

)به دالر کانادا(بودجه سفر  نوع ویزای درخواستی  تاریخ ورود به کانادا تاریخ خروج از کانادا 
غیره     دانشجویی      کاریدیدار اقوام        توریستی     

کامل در کاناداآدرس   نام و نام خانوادگی دعوت کننده نسبت با متقاضی 

   

  )لطفا جزئیات آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمائید(حصیالت دانشگاهی دارید؟ خیر    بله    آیا ت

 تاریخ شروع تاریخ خاتمه رشته تحصیلی نام دانشگاه شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل

      

سال گذشته در جدول زیر وارد نمائید: 01اطالعات شغلی خود را طی لطفا   

 ردیف از تاریخ تا تاریخ سمت نام شرکت شهر کشور

      0 

      2 

  )توضیح دهید(   بله  خیر رده اید که رد شده باشد؟ کانادا یا کشورهای دیگر اقدام ک آیا تا به حال برای ویزای

  )توضیح دهید(   بله  خیر آیا سابقه کار یا اقامت غیر قانونی در کانادا  دارید؟ 

)لطفا سواالت زیر را پاسخ دهید(     بله  خیر ش و نیروهای پلیس را داشته اید؟ خدمت داوطلبانه یا اجباری در ارتآیا سابقه   

 تاریخ شروع تاریخ پایان شهر محل خدمت ارگان محل خدمت

    

ت نگاری به کدام کشور سفر می کنید؟جهت انگش  

 



 فرم مشخصات خانوادگی کانادا

   5645 

 *برای افراد فوت شده تاریخ تولد ، تاریخ فوت و شهر محل فوت ذکر گردد.

 

 

 

آیا با 

شما 

سفر 

کند؟می  

وضعیت  شغل آدرس محل سکونت

 تاهل

 نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد

 متقاضی      

 بله

 خیر
 همسر      

 بله

 خیر
 مادر      

 بله

 خیر
 پدر      

 بله

 خیر
1فرزند         

 بله

 خیر
2فرزند         

 بله

 خیر
3فرزند         

 بله

 خیر
 خواهر/برادر      

 بله

 خیر
 خواهر/برادر      

 بله

 خیر
 خواهر/برادر      



سال گذشته 5فرم جزئیات سفر در   

5257B 

 

 

 نام کشور نام شهر علت سفر تاریخ رفت تاریخ برگشت
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