
مدارک مورد نیـاز سفــارت کانادا 

کلیه مدارک ترجمه انگلیسی بدون نیاز به مهر دادگستری 

۱)اصل گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی و کپی رنگی صفحه اول و تمامی صفحات دارای ویزا و مهر  

۲)  ۲ قطعه عکس رنگی جدید، تمام رخ با زمینه سفید، از روبرو 

 ۳) ترجمه شناسنامه و  کارت ملی 

 ۴)ترجمه سند ازدواج (در صورتیکه که خانوادگی سفر می کنید) 

 ۵)مدارک مالی شامل نامه تمکن به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک، گردش ۶ ماهه حساب که نشان دهنده میزان در آمد ماهانه شخص باشد و  

عالی گشت 
AALIGASHT.COM

02143635 ...برای اطالعات بیشتر ، لطفا با کارشناسان فروش تماس بگیرید

  گواهی سپرده بلند مدت( در صورت وجود مدارک دیگری همچون گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل و اجاره نامه نیز می تواند تمکن مالی شما را نشان دهد.)   

زمان صدور مدارک بانکی حداکثر ۱ ماه قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.  

 ۶)ترجمه اسناد ملکی 

حداقل موجودی حساب یا سپرده به ازای هر نفر هفتاد میلیون می باشد. 

 ۷)ترجمه مدارک شغلی: 

الف) پزشک: حکم کارگزینی- گواهی اشتغال به کار  از بیمارستان یا کلینیک به زبان انگلیسی روی سر برگ شرکت ( با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق 

 دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر با ذکر سفر به کانادا، دارای مهر و نامه و امضای مدیر عامل)  .پروانه پزشکی-کارت نظام پزشکی-سر فیش آخر حقوقی از  

محل کار سابقه بیمه در صورت داشتن مطب، کلینیک یا داروخانه: پروانه پزشکی- کارت نظام پزشکی لیست بیمه ۳ ماه آخرکارکنان-لیست مالیات پرداخت شده  
دو سال آخر 

ب)وکال- پروانه وکالت: سوابق بیمه، گواهی اشتغال به کار، سه فیش آخر حقوقی( در صورت داشتن دفتر وکالت لیست بیمه سه ماه آخر کارکنان و مالیات دو سال آخر)  

ج)مهندسین-کارت و پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت، گئاهی اشتغال به کار، سه فیش آخر حقوقی، سابقه بیمه( در صورت داشتن شرکت طبق  لیست کارفرمایان) 

د)کارمند دولتی و غیر دولتی: حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر 

 مرخصی بنا بر تاریخ سفر دارای مهر و امضا مدیر عامل، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوقی 

ه)بازنشستگان: حکم بازنشستگی، سه فیش آخر حقوق، در صورت افزایش حقوق ارائه حکم افزایش حقوق 

و)کارفرمایان: جواز کسب، پروانه بهره برداری یا آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت، آخرین آگهی تغرات، لیست بیمه سه ماه آخر کارمندان، لیست مالیاتی پرداخت شده 

 دو سال آخر 

ز)معلمان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه: حکم کارگزینی، گواهی اشتغال به کار، سه فیش آخر حقوقی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان 

ح) دانش آموزان و دانشجویان: اصل نامه اشتغال به تحصیل برای فرزندان ریز ۱۸ سال که بدون همداهی والدین یا با یکی از ان هل سفر می کنن رضایتنامه محضری 

  

 الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد. 

 ۸)اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار در صورتیکه بطور جداگانه قصد اخذ ویزا دارند. تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم های مربوط به  

کانادا به صورت کامل و دقیق 

۹) در صورتیکه که مسافر دعوتنامه از شخص کانادایی دارد: دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی ، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن،  

مدت زمان اقامت، و هر گونه موارد مرتبط دیگر( دعوت نامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت (NOTARY PUBLIC) برسد. 

مدارک فرد دعوت کننده: ارائه کارت شهروندی (CANADIAN CITIZENSHIP CARD)، پاسپورت کانادایی، شناسنامه 

کانادایی(CANADIAN BIRTH CERTIFICATE)، یا کارت اقامت (PR CARD) از سوی فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه بانک، برگه های مالیاتی 

(NOTICE OF ASSESSMENT) ، و فرم های T۴ یا T۱ تاثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی در خواست ویزا فرد دعوت شونده دارند. 

مسافرین زیر ۱۴ سال باالی ۸۰ سال و همچنین متقاضیانی که قبالً انگشت نگاری کانادا شده اند نیازی به حضور در محل انگشت نگاری ندارند. 

   *


