
 کانادا  یزایانواع و

کانادا، در انواع مختلف  یبرا  یکانادا، با توجه به اهداف متقاض  یزایو به کشور  انواع وشودیصادر م  یورود    یزای. 
 :کانادا عبارتند از

 :کانادا  یستیتور   یزایو-1

کوتاه    یهااز خانواده و اقامت دیبازد  ،یستیاهداف تور   یموقت است که برا  یزایو  کیکانادا،    یستیتور   یزایو
با اخذ وشودیصادر م  پلیکانادا به صورت مالت  یستیتور   یزای. وشودیمصادر   یمدت تجار    پلیمولت  یزای. 

بار ورود تا سقف    دیتوانیکانادا م  خیکانادا، با توجه به تار   پلیمالت  یزای. ودیماه اقامت داشته باش  ۶در هر 
شما هم معتبر    یزایکه پاسپورت شما اعتبار داشته باشد، و  یصادر شده و، تا زمان  یپاسپورت متقاض  یانقضا

بود  .خواهد 

کانادا  :شرایط اخذ ویزای توریستی 

دارد که از جمله این شرایط می کانادا شرایطی  به داشتن پاسپورت معتبر، عدم اخذ ویزای توریستی  سوء  توان 
و ذهنی سالم اشاره کرد. شرایط دیگر اخذ ویزای   از شرایط جسمی  و برخورداری  پیشینه کیفری و حقوقی 

 :توریستی کانادا به شرح زیر است

کاناد،  :تمکن مالی .۱ اما این مبلغ ایدههزار دالر کانادا به ازای هر نفر می  ۱۳تمکن مالی ویزای  آل است و  باشد. 
بخواهیم به زبان پول ممکن است شما با تمکن م کانادا شوید. اگر  توریستی  به اخذ ویزای  الی کمتری نیز موفق 

در حدود   کاناد چیزی  تمکن مالی ویزای  البته   ۱۵۰رایج خودمان صحبت کنیم، حداقل  میلیون تومان است. 
توسط م صادر و  توریستی کانادا باید به دالر کانادا صادر و به زبان انگلیسی  دیر شعبه صادر  تمکن مالی ویزای 

 .کننده، مهر و امضاء شود

توریستی کانادا بسیار مهم است. اما تاریخچه  :تاریخچه سفری .۲ داشتن سابقه سفر به اروپا برای اخذ ویزای 
کانادا فقط به معنای داشتن ویزای شینگن نیست. هر گونه سفری که شما در گذشته به کشوری   سفری ویزای 

آمده و شما باید مدارک اثبات کننده سفر به این کشور که همان    اید، سابقه سفریدیگر داشته شما به حساب 
انگلیس،   یا ویزای کشورهای  را نیز ارائه دهید. داشتن ویزای شینگن،  این کشور است  یا مهر ورود و خرودج  ویزا 

آمده و شانس شما را برای   آمریکا، سنگاپور و ژاپن تاریخچه سفری معتبر به حساب  کانادا استرالیا،  اخذ ویزای 
داد  .افزایش خواهد 

 :کانادا  یکار   یزایو-2

کار صادر م  یماهر، خود اشتغال  یرویکانادا، با هدف ن  یکار   یزایو کسب و    ز،یکار کانادا ن  یزای. وشودیو شروع 
شما ر   یو فرانسو  یس یبه ارائه مدرک زبان انگل ازین به عنوان شودیم  جکتیدارد و بدون آن، درخواست  اگر   .
درخواست دعوت نامه رسم  یکارفرمااز  دیبا  د،یکانادا را دار   یکار   یزایماهر قصد گرفتن و  یروین و   دیکن  یخود 

در کانادا را دار   یاگر به عنوان خود اشتغال اقامت  بر    ینامه مبن  ف یادعا نامه و توص  کی دیبا  د،یو استارتاپ قصد 
 .دیارائه کن  باشد،یمنحصربه فرد م  یشنهادیشغل پ نکهیا



کانادا  :شرایط اخذ ویزای تحصیلی 

توریستی این کشور می کانادا نیز همانند شرایط کلی ویزای  تحصیلی    باشد. دیگر شرایطشرایط کلی اخذ ویزای 
کانادا به شرح زیر می  :باشداخذ ویزای تحصیلی 

کانادا براساس   :تمکن مالی .۱ تحصیلی  تمکن مالی ویزای  تحصیلی کمی متفاوت است.  در ویزای  تمکن مالی 
شود. شهریه مرکز آموزشی  هزینه های یک سال زندگی به همراه شهریه مدرسه، دانشگاه و یا کالج بررسی می

ره منزل، هزینه های رفت و آمد و خورد و خوراک شما در یک سال، باید با مبلغ مقصد شما، هزینه های اجا
کانادا تمکن مالی تحصیلی  به اخذ ویزای  کنید، موفق  کند. در صورتی که نتوانید این مبالغ را پرداخت  تان برابری 

کانادا نیز باید به دالر کانادا صادر شود و توسط  نمی تمکن مالی ویزای تحصیلی  مدیر شعبه صادر کننده  شوید. 
 .به مهر و امضاء برسد

یا کالج .۲ آموزشی   :ارائه پذیرش معتبر از مدرسه، دانشگاه و  یا فاند که از مراکز  تمامی نامه های پذیرش و 
شود. اخذ تائیدیه و یا فاند نیاز به ارائه مدارک  کنید، توسط سفارت این کشور استعالم میکانادا دریافت می

تحصیلی کانادا  معتبر تحصیلی   دارد. در صورتی که مدارک معتبری جهت اخذ پذیرش نداشته باشید، ویزای 
توجه داشته باشید که پذیرش و یا فاند به منزله اخذ ویزا نیست. ممکن است شما  برای شما صادر نمی شود. 

نشوید به اخذ ویزا   .پذیرش داشته باشید و موفق 

 :کانادا  یل یتحص  یزایو-3

براشودیکوتاه مدت و بلند مدت صادر م  یلیاهداف تحص  یکانادا، برا  یلیتحص  یزایو   یلیتحص  یزایاخذ و  ی. 
 ایمدرسه، دانشگاه و    یاز سو دیشما با  ن،یو همچن  دیر دا  یفرانسو  ایو    یس یبه ارائه مدرک زبان انگل  ازیکانادا، ن
کانادا در بازه   یلیتحص  یزای. جواب ودیکنارائه   یدعوت نامه رسم د،یدر آن دار   لیکه قصد تحص  یاموسسه

 .شودیماهه صادر م  ۶تا   ۴  یزمان

  یاز سو دیبا  نی. همچندیباش  یفر یو سابقه ک نهیش یسوء پ  یدارا دیکانادا، شما فقط نبا یکار   یزایاخذ و  یبرا
در کانادا پ ایکارفرما، شرکت و    کی دعوتنامه داشته باش  یشغل شنهادیموسسه  نامه  . در متن دعوتدیبه همراه 

آشنا با شما و همچن  ییمراحل  باشد. دینادا باکا رمدت زمان اشتغال شما د  نیکارفرما   مشخص 

 هزینه اخذ ویزای کانادا

کانادا بررسی   هزینه ویزای  کانادا به دو قسمت  درخواستی متفاوت است. قیمت ویزای  بسته به نوع ویزای 
نگاری تقسیم بندی میم کانادا دارک و انگشت  توریستی  دالر آن   ۱۰۰باشد که دالر می  ۱۸۵شود. هزینه ویزای 

نگاری می  ۸۵برای بررسی مدارک و   کانادا دالر آن برای انگشت  تحصیلی  باشد  دالر می  ۲۳۵باشد. هزینه ویزای 
نگاری و یا بیومتریک میدالر آن، بابت هزینه  ۸۵دالر از آن بابت بررسی مدارک و    ۱۵۰که  باشد. هزینه انگشت 

کاری کانادا نیز،   دالر آن هزینه    ۸۵دالر هزینه بررسی مدارک و    ۱۵۵دالر،   ۲۴۰باشد و از آن دالر می ۲۴۰ویزای 
نگاری می  .های اعالم شده باید به دالر کانادا پرداخت شودباشد. توجه داشته باشید که کلیه هزینهانگشت 

https://visaland.org/canada-visa-fee/


نگاری ویزا پرونده هزینه انگشت   هزینه کلی هزینه بررسی 

توریستی کانادا  ۱۸۵ ۱۰۰ ۸۵ ویزای 

تحصیلی کانادا  ۲۳۵ ۱۵۰ ۸۵ ویزای 

کاری کانادا  ۲۴۰ ۱۵۵ ۸۵ ویزای 

 


