
 

 

 

 (انادا کتوریستی اخذ ویزای ) مدارک مورد نیاز جهت 

 سال اعتبار 2گذرنامه با حداقل  -1

 (ارائه میگردد  این شرکتنهایی توسط اولیه وفرم  مشخصات فردی  ) – 5257فرم تکمیل  -2 

 این شرکت ارائه میگردد (نهایی توسط اولیه وفرم ) مشخصات فامیلی  – 5645فرم  تکمیل-3

 

شده در دو فرم باال بطور صحیح و دقیق و کامل پرشوند،  تذکر مهم: بسیار حائز اهمیت است که کلیه اطالعات خواسته

تجربه نشان داده هرگونه کسری در تکمیل فرم میتواند در نتیجه ویزا تاثیر مستقیم داشته باشد. ) چنانچه ضرورت 

 داشته باشد میتوان گزینه های فرم را بصورت پرسشنامه فارسی خدمتتان ارائه دهیم(

  ) فرم اولیه ونهایی توسط این شرکت ارائه میگردد (  ورت نیاز ( ) در ص – 5713تکمیل فرم -4

 

  دعوت نامه )توسط شرکت ارائه خواهد شد( -5

 ( توسط شرکت ارائه خواهد شدسفر) برنامه  -6

به انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب  باشدهنده آخرین وضعیت مالی مسافر بانکی به روز که نشاندتمکن گواهی  -7

مدارک ارائه شود . تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر)بهتر است نزدیک به  لایر  000/000/500

 دقت شود بانک مبلغ موجودی رامعادل دالر کانادا یا امریکا در نامه قید نماید ( 

  سکن شود ) حداقل یک سال اعتبار(که باید ا کپی صفحات حاوی مشخصات پاسپورت  -6

 با پشت زمینه سفید ارسال شوددی پی ای  300با رزولوشن  JPEG فرمت الکترونیک عکس با -7

) درصورتیکه دارای بستگان درجه یک در کانادا میباشید و یا همراه با خانواده سفر  Applicant ترجمه شناسنامه -8

 مینمایید(

  قصد سفر با همسرشان را داشته باشند(ترجمه عقد نامه )چنانچه  -9

حساب  –اسناد بورس یا سهام شرکتها  -قرارداد اجاره محل کار -ملک  -ترجمه اسناد و مدارک مالی )سند خانه  -10

  (سپرده گذاری کوتاه یا بلند مدت 

 : ترجمه گواهی شغل  -11

ترجمه رسمی کلیه )گواهی اشتغال به کار ، آخرین حکم کارگزینی ، فیش حقوقی کارمندان بخش دولتی و خصوصی :

 مدارک ضروری است (

ترجمه ) یا هرگونه مدرکی که دال بر شاغل بودن داشته باشندروزنامه رسمی شرکت  صاحبان شرکتهای خصوصی :

 . رسمی کلیه مدارک ضروری است (

 ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است ()کارت بازرگانی ؛ جواز تولید ، جواز کسب  مشاغل آزاد :

 ترجمه کارت پایان خدمت برای آقایان -12

 

 

 مالحظات هرینه دالر امریکا نوع تردد مدت اقامت نوع ویزا

 توریستی
ماه اعتبار یا طبق اعتبار  6تا  3

 در مبلغ گنجانده شده گذرنامه بنا به تشخیص سفارت

هزینه ثبت نام آنالین 
 2500 یک یا چند بار ورود 

 

مدارک مورد لزوم: 



 

 

 

 

 

 

و الصاق تصویر مهرهای منطبق با مهرهای مربوطه در گذرنامه تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  -13

را روی برگه جداگانه منظور  جهت جلوگیری از اشتباه در تکمیل فرم ذکر محل و تاریخ  ر پاسپورت )مربوطه د

 فرمایید برای مثال:

 march 2015 – 20 march 2015 10  ترکیه          -

 Sep 2014- 28 Sep 2014 12  انگلیس          -

 Jan 2013 – 24 Feb 2013 15 مالزی          -

 

متقاضی باید جهت انجام بیوکتریک ) انگشت نگاری ( به یکی از دفاتر سفارت کانادا در پس از تعیین وقت سفارت 

            آنکارا یا استانبول حضورا مراجعه نماید وهزینه این سفر بی ارتباط به هزینه ویزا میباشد .                                        

 

 روز میباشد            80تا  60بررسی مدارک تا صدور ویزا پس از تکمیل پرونده وانجام امور بیومتریک بین مدت تقریبی 

 

 هرینه ویزا :

 

 ارسال گردند ( PDF کلیه مدارک خواسته شده به غیر از عکس بایستی به فرمت) 
 

 مراحل تکمیل و ثبت پرونده متقاضی:

 شرکت بخش ویزای توسط تکمیل پرونده متقاضی  -1

 توسط شرکتثبت نام الکترونیک متقاضی  -2

 اخذ و ارسال نامه انجام بیومتریک )انگشت نگاری( توسط شرکت  -3

کی از مراکز انگشت نگاری در حضور متقاضی ظرف مدت حداکثر سی روز پس از ثبت نام الکترونیک در ی -4

 * استانبولیا  آنکارا

مثبت و یا منفی مانیتور پس از ثبت نام بخش ویزای شرکت پرونده الترونیک متقاضی را مرتبا" تا اعالم نتیجه  -5

تا سه فاصله آژانس ایران را در نتیجه خواهد گذاشت.در حال حاضر سفارت کانادا در ترکیه به پرونده ها دوکرده و بال

 ماهه رسیدگی مینماید.

 

 

2500 دالر امریکا برای بزرگساالن و750 دالر برای افراد زیر 15 سال شامل پرداخت هزینه سفارت 
وهزینه تکمیل فرم وپیگیری ومطلع سازی متقاضی از نتیجه نهایی و هزینه 2 شب و 3 روزتور در 

تورنتو یا نیاگارا ) انتخاب با مسافر میباشد ( 

کل هزینه در زمان اقدام از مسافر دریافت میگردد وچنانچه درخواست متقاضی توسط سفارت رد شود 

با توجه به هزینه های انجام شده هیچگونه مبلغی مسترد نمیگردد .  


