
 مشخصات کلی ویزای کانادا

 شرایط اخذ ویزا
ارائه تمکن مالی و   ارائه تاریخچه سفری متناسب با منابع مالی، 

 گردش حساب

 گردش حساب مورد نیاز
 ماهه آخر حساب متقاضی  ۶تا  ۴گردش  

ندارد)  (مبلغ گردش حساب اهمیتی 

 دالر ۱۲۰۰ :تحصیلی – دالر ۳۰۰ :توریستی هزینه اخذ ویزا توسط ویزالند

ورتی که بخواهید  هزینه اخذ ویزا، در ص
کنید  خودتان اقدام 

 دالر ۲۳۵ :تحصیلی – دالر ۱۸۵ :توریستی

تومان ۵۰۰ هزینه گرفتن وقت سفارت توسط ویزالند  هزار 

که  هزینه گرفتن وقت سفارت، در صورتی 
کنید  بخواهید خودتان اقدام 

 هزینه ندارد

 حضوری  –آنالین  نحوه اقدام برای اخذ ویزا

به کشورهای با این ویزا   ورود 
 –دومینیکن    –کوبا   –مراکش   –انگلیس )به صورت ترانزیت(  

 پاناما  –مکزیک  

 VFSGlobal از طریق کارگزاری نحوه تعیین وقت سفارت

 روز کاری  ۷تا  ۱ مدت زمان تعیین وقت سفارت

 زمان اعتبار ویزا
 سال( ۵منطبق با اعتبار پاسپورت )حداکثر   :توریستی

با برنامه تحصیلی :حصیلیت –  منطبق 
 نامه کارفرمامنطبق با دعوت :کاری



 ندارد مصاحبه اخذ ویزا

 برگه بیومتریک –آدرس ایمیل   –عکس پاسپورت   مدارک مورد نیاز وقت سفارت

 دارد وقت سفارت فوری

 ندارد ویزای فوری

 تائیدیه مدارک
رسمی :توریستی و کاری دارالترجمه   مهر 

و وزارت امورخارجه :تحصیلی رسمی + دادگستری   مهر دارالترجمه 

 انگلیسی زبان ترجمه مدارک

به درخواست اخذ   مدت زمان جوابدهی 
 ویزا

۴۲ )  روز کاری )متغیر

کانادا برای   • در حال حاضر مدت زمان جواب دهی ویزای 
کانادا  توریستی  روز کاری و برای ویزای    ۲۶۰درخواست ویزای 

کانادا  گرفته شده است  ۲تحصیلی   .هفته در نظر 

 هزار درخواست  ۶از   %۲۶ نرخ ریجکتی )درجه سختی ویزا(

 ترین دالیل ریجکتیرایج
نامناسب  ارا –عدم اعتماد به بازگشت متقاضیان     –ئه تمکن مالی 

به کانادا  نبودن هدف سفر   تاریخچه سفری نامناسب  –مشخص 

اعتراض در صورت ریجکتی اعتراض نیست امکان   امکان 

 رفع ریجکتی
را   –رفع ریجکتی ندارد  پس از ریجکتی دوباره باید درخواست خود 

 ارسال کنید

تعداد نفرات( )از نظر  اقدام   فردی بهترین حالت 



 دارد نیاز به پیکاپ

 ندارد سفارت در ایران

نگاری  محل انگشت 
 –ارمنستان    –گرجستان    –در ترکیه   VFSGlobal دفتر کارگزاری

 آذربایجان و دیگر کشورها

 ۱۶:۳۰تا   ۸:۳۰یکشنبه تا پنجشنبه از ساعات   خانهساعات و روزهای کاری سفارت

 


