
 مدارک ویزای کانادا
بررسی شرایط متقاضی کانادا، چک لیستی مدارکی منتشر کرده است که در  سفارت کانادا، برای  ان ایرانی ویزای 

از آن  :ایمها را برای شما آوردهادامه مختصری 

 :مدارک الزم برای ویزای توریستی کانادا
 :مدارک هویتی       

کلیه پاسپورت  ۶اصل پاسپورت متقاضی با حداقل   • های پرواز  های قدیمی و یا کارتماه اعتبار به همراه 
 بلیط هواپیمایا 

گرفته شده باشد.(  ۶با پس زمینه سفید )عکس باید در   ۴.۵*   ۳.۵یک قطعه عکس رنگی   •  ماه اخیر 

 ترجمه شناسنامه متقاضیان •

• ) بودن با همسر )در صورت همسفر   ترجمه سند ازدواج 

بودن فرزندان( • اشتغال به تحصیل )در صورت همسفر   ترجمه گواهی 

برای شما تکمیل می • ویزالند  )گروه مسافرتی   کنند(تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی 

دارند.   • فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت  برای همراهی  ترجمه رضایت نامه محضری 
باشد که  نمیآنرضایت نامه باید از سوی کسی   .کنندها را همراهی 

 :مدارک مالی       

توسط بانک و به دالر کانادا صادر شده و توسط امور بین • به زبان انگلیسی  الملل شعبه نامه تمکن مالی 
 .صادر کننده مهر و امضا شود

o تمکن مالی و گردش حاسب، یک ماه می  .باشدمدت اعتبار گواهی 

o بهادار و یا سند اتومیبل  در صورتی که گواهی سپرده بلند مدت، گواه ی خرید سهام و یا اوراق 
 .دارید نیز ارائه دهید

 .ماهه متقاضی به همراه مهر و امضا شعبه صادر کننده  ۶تا  ۴گردش حساب   •

)اختیاری اما مهم( • در صورت وجود   ترجمه اسناد ملکی 

 :مدارک شغلی       

برای کارمندان به  گواهی اشتغال به کار به زبان انگل :مدارک شغلی  با سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع  یسی 
شده با مرخصی(   ترجمه   –کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر و یا سرپرست، مدت زمان موافقت 

دو ماهه آخر   کارگزینی –فیش حقوقی و بیمه تامین اجتماعی   .ترجمه حکم 



برای کارفرمایان تاسیس، آگهی تغییرات :مدارک شغلی  تصمیمات در روزنامه رسمی،    ترجمه آگهی  و آگهی 
بیمه و فیش حقوقی   پرداخت شده، نامه    ۲ترجمه لیست  کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی  ماهه اخیر 

بانکی شرکت، ریز پرینت بانکی    .ماهه آخر به زبان التین  ۶تا ۴تمکن 

برای تجار اتاق بازرگانی، ترجم :مدارک شغلی  آخرین لیست مالیاتی پرداخت  ترجمه کارت بازرگانی، گواهی  ه 
بیمه پرداخت   شده و ترجمه لیست 

برای پزشکان آخرین   :مدارک شغلی  ترجمه  ترجمه پروانه مطب،  ترجمه پروانه دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، 
بیمه پرداخت  پرداخت شده، ترجمه لیست   .لیست مالیاتی 

یا جواز ساخت  ترجمه پروانه نظام مهندسی :مدارک مورد نیاز برای مهندسان  .و 

آخرین لیست   :مدارک کارخانه داران و صاحبان مشاغل ترجمه  ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسب، 
بیمه پرداخت  شده، ترجمه لیست   .مالیاتی پرداخت 

)در صورت افزایش   :مدارک بازنشستگان بازنشستگی  دو ماه اخر  ترجمه فیش حقوقی  ترجمه حکم بازنشستگی، 
نیز الزم است(حقوق، حک بازنشستگی  افزایش حقوق   م 

تلفن   :نامهدعوت        آدرس و  دلیل سفر متقاضی،  شامل مشخصات دعوت کننده متقاضی، نسبت فامیلی، 
 .دعوت کننده، مدت زمان اقامت و هرگونه موارد مرتبط دیگر

ی  ، گواهی اشتغال به کار، نامه(PR و یا) پاسپورت کانادایی، کارت شناسایی کانادایی :مدارک دعوت کننده
در صورت نداشتن دعوت نامه، ارائه رزرو بلیط هواپیما و   – T1 یا T4 هایهای پرداخت مالیات و فرمبانکی، برگه

است هتل الزامی   .واچر 

 :مدارک الزم برای ویزای تحصیلی کانادا
کانادا باید برنامه تحصیلی خود را در  :(study plan) ارائه برنامه تحصیلی        کشور  متقاضیان ویزای تحصیلی 

ارائه دهند. در این برنامه تحصیلی، باید رشته تحصیلی مورد نظر، دانشگاه   این کشور  کانادا به افسر ویزای 
شود تحصیلی کانادا مشخص   .انتخابی، محل اقامت و همچنین اهداف پس از تحصیل نیز برای افسر ویزای 

دانشج :گواهی اشتغال به تحصیل )در صورتی که دانشجو هستید(        و هستید و قصد ادامه تحصیل در  اگر 
کنید.  کانادا را دارید، باید از دانشگاه فعلی خود یک گواهی اشتغال به تحصیل برای سفارت کانادا درخواست 

ترجمه شود به زبان انگلیسی   .گواهی اشتغال به تحصیل نیز، باید به صورت رسمی 

ین ریز نمرات        ین مدرک تحصیلی و آخر آخر خرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات تان را پشت برگه آ :ترجمه 
ترجمه شود به زبان انگلیسی  کند و پس از ممهور شدن، باید به صورت رسمی   .مرجع صدور آن باید مهر 

 :مدارک الزم برای ویزای کاری کانادا



کاری کانادا عالوه بر انجام آزمایشات ایدز، هپاتیت، سل و کلیه   :گواهی سالمت جسمانی        متقاضیان ویزای 
به سالمت جسمانی که سفارت کانادا از آنبیماری دار، باید یک سری آزمایشات مربوط  ها درخواست  های واگیر 

دیگر مدارک مورد نیاز، برای سفارت کانادا ارسال کندکند را نیز انجام دهند و جواب آنمی  .ها را به همراه 

کانادا نباید هیچگونه سوء پیشینه :گواهی عدم سوء پیشینه        در زمینهمتقاضی ویزای  های ای به خصوص 
بشر داشته باشد. گو به حقوق  به مواد مخدر و موارد مربوط  رسمی  اهی سو پیشینه، باید به توسط دارالترجمه 

دیگر مدارک برای سفارت کانادا ارسال شود ترجمه شود و همراه   .زبان انگلیسی 

کاری کانادا، باید برای کار در ایالت :ارائه مدرک زبان با توجه با ایاالت انتخابی        های  متقاضیان ویزای 
زبان آیلتس  زبان، مدارک  زبان، مدارکاال و برای کار در ایالتبه ب  ۷انگلیسی  و یا باالتر را به  B2 های فرانسوی 

ارائه کنند  افسر  .ویزا 

 


