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 ویزای تحصیلی کانادامدارک مورد نیاز برای اخذ 

با حجم کم ارایه  PDFو اسکن شده در قالب فایل  ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه باشند تمام مدارک باید

 ذکر شده در یک فایل مجزا باشد. شوند. هر کدام از مدارک

 

 نامه ادمیشن از یکی از مراکز معتبر آموزشی

 برای متقاضیان استان کبک فقط CAQ نامه

 

برنامه تحصیلی شما باید دقیقا معلوم باشد و اهداف خود را از انتخاب  استادی پالن در Study Planبرنامه تحصیلی یا همان 

ور و شهر و دانشگاه و رشته دقیقا و جزیی مشخص کنید. بهتره ارتباط انتخاب رشته مورد نظرتون رو با سابقه کاری و برنامه شک

ین هست ااز درس خوندن در کانادا هدفتون  کاری خود در آینده نشون بدین. در حقیقت با نوشتن این نامه میخواید بگید که شما

تر انجام بدید. ایرفهحکه بتونید در انجام پروژه های مرتبط مفید تر باشید یا اینکه اگر کاری دارید میخواید برگردید و اون کار رو 

ست میارید هم ارتی به دذکر نام برخی از دروس که در دوره مورد نظر میخواهید و اشاره به اینکه با گذراندن این دروس چه مه

 اهیمت زیادی داره.

 اسکن صفحات جدیدترین پاسپورت )فقط صفحه اول و صفحاتی که در آنها مهر خورده را اسکن کنید( 

 اسکن صفحات پاسپورت های قبلی  )فقط صفحه اول و صفحاتی که در آنها مهر یا ویزا خورده را اسکن کنید( 

 / اگر متاهل هستید اسکن شناسنامه همراهان را هم در همین فایل اضافه کنید. ترجمه و تایید شده   اسکن شناسنامه

 بدون عینک و کاله ) برای خانم ها عکس میتواند با حجاب یا بی حجاب باشد(   ۵.۳در  ۵.۳یک قطعه عکس 

موجودی حساب یک روزه را برای متقاضی  ماهه و پرینت ۵یا  ۵برای این نامه میتوانید پرینت گردش حساب  نامه تمکن مالی:

( ارایه دهید. این نامه را بانک ها معموال به زبان انگلیسی میدهند و تنها مهر ردی که او را ساپورت خواهد کرد )یا هر دواصلی یا ف

نه سال شهریه و هزی. حداقل هزینه موجود در بانک باید یک و نیازی به ترجمه و تایید ندارندبانک روی آنها کفایت خواهد کرد 

 دالر را در نظر داشته باشید. شهریه را هم از مشاور خود سوال کنید. ۰۰۱۱۱زندگی متقاضی را پوشش دهد. برای هزینه زندگی 

هر نوع سندی که تعلق شما را به کشور خود نشان دهد میتواند موثر باشد. دقت کنید در این گزینه  اسناد نشان دهنده دارایی شما:

یا قصد بازگشت به کشور خود را دارید یا خیر. داشتن زمین یا آپارتمان یا آاجرت قصد دارد ببند که شما پس از تحصیل افسر مه

 قانع کردن افسر کمک کند.  خودرو یا ... میتواند در
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ای مبنی بر د نامهیبهتر هست اگر میتون نامه سابقه کاری حتما با رشته تحصیلی مرتبط باشد.های سابقه کاری و بیمه کاری: نامه

اینکه مرخصی طوالنی مدت از کار گرفتید هم در پرونده قرار بدهید.  اگر نامه سابقه کاری به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد نیازی 

 به ترجمه آن نخواهد بود.

 

 نها را با ایمیل ارسال بفرمایید:های زیر را تکمیل فرموده و آلطفا فرم

 

 فرم درخواست ویزا 

و جهت  کنید save خیرهذرا در انتهای فرم ها نزنید. فقط فرم را   Validateکمهد بوده و نیازی به چاپ ندارد. آنالیناین فرم 

 چک کردن به مشاور خود ایمیل نمایید.

 دریافت فرم

 

 فرم اعضای خانواده 

فرم اعضای خانواده را به زبان انگلیسی و فارسی  تکمیل کنید. اگر امکان تایپ فارسی را در کنار هر اسم انگلیسی ندارید  فرم را 

 هر مستطیل در کنار نام التین با خودکار به فارسی بنویسید.  چاپ کنید و سپس نام اعضای خانواده را در

را امضا کنید. در صورتیکه در هر بخش اطالعاتی  Signature عات ندارید بخشاگر نیازی به وارد کردن اطال Section در هر

 . باشدنمیSection در آن  Signature اید نیازی به امضا بخشوارد کرده

بفرمایید. امضای این فرم الکترونیک نبوده و باید با خودکار امضا کرده و فرم را در قالب یک  مالحظهلطفا نمونه تکمیل شده را 

 ارسال بفرمایید. PDFایل ف

 دریافت فرم

 

 Schedule1فرم 

 یک فایل ارسال کنید.  قالبرا در  نآاین فرم را هم تکمیل بفرمایید و اسکن 

 دریافت فرم
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 ها هزینه

 دالر برای ویزا  ۰۳۱

 دالر برای انگشت نگاری ۵۳

 قابل عودت هستند.   غیر این هزینه ها توسط اداره مهاجرت دریافت میشوند و

 

 نکات مهم 

اه رزرو مسکن یا خوابگ ،رسید خرید بیمه دانشجویی رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما،: در موارد دیگر این مدارک تهیه شوند

 دانشجویی. 

 

 سایت  ارسال شوند. میتوانید از PDFفایل  یکتهیه کنید. هر کدام از مدارک ذکر شده باید طی  PDFلطفا مدارک را در فرمت 

smallpdf.com شوندبرای تبدیل و یا ترکیب فایل های گوناگون استفاده کنید. مدارک به التین نامگذاری . 

تمام مدارک را در اکانت خود در اداره مهاجرت آپلود کنید. اگر دسترسی به اکانت ندارید لطفا در قالب یک ایمیل به آدرس 

canada@visamondial.com .ارسال بفرمایید 

 

ارسال خواهد کرد که شما با ارایه آن فایل و اصل  PDFمشاور برای شما یک فایل  ،و سابمیت شدن فایل پس از پایان تمام کارها

روی فایل ارسالی وجود دارد.  VACاطالعات مربوط به آدرس دفتر  انگشت نگاری کنید. VACپاسپورت خود میتوانید در دفتر 

 انجام کار در آنکارا یا استانبول وجود دارد.   امکان 

 

 جواب ویزا 

هفته پس از انگشت نگاری خواهد آمد. در صورت مثبت بودن جواب باید متقاضی یا  ۹این جواب معموال به صورت آنالین تا 

نماینده او پاسپورت خود را به اداره مهاجرت کانادا در آنکارا ارایه دهد تا ویزا را در پاسپورت او مهر کنند. 
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 ویزا موندیالگردآوری شده توسط 
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