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مــدارک الزم بــراي ويزاي کانادا

-

-

اصل گذرنامه معتبر با یکسال اعتبار از تاریخ حرکت (امضاء شده)

فتوکپی از تمام صفحات  گذرنامه معتبر و باطله  و ویزاهاي آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا در ده سال گذشته 

تکمیل فرم مشخصات فردى و فرم اطالعات فامیلی (به طور کامل) -

-  2 قطعه عکس 4/5×3/5 براى ساخت اکانت و یا 4×6 رنگی براى ارسال دستى، زمینه سفید و کامًال از رو به رو و بدون عینک 

و گوشواره که هفتاد درصد صورت باشد.

-

-

-

-

-

-

- 

-

ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه

ترجمه کارت پایان خدمت جهت آقایان

- ترجمه انگلیسی سند ازدواج جهت زوجینکه با هماقدام به اخذ ویزا می کنند

در صورت داشتن دعوتنامه کپی کارت شناسایی دعوت کننده و مدارك اثبات رابطه خویشاوندي دعوت شونده با دعوت 

کننده الزامی است.( مدارك مالی دعوت کننده اختیاري است)

، (آگهی تاسیس و تغییرات) پروانه مطب و کارت نظام پزشکی، پروانه کسب فعالیت، ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی 

پروانه وکالت و نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت ،  تاریخ استخدام و میزان درآمد با لیست 6 ماهه بیمه تامین 

اجتماعی 

براي افراد محصل و دانشجویان ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و اساتید حکم کارگزینی الزامی  است

براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگی و کارت بازنشستگی و یا سه  فیش  آخر حقوقی یا کپی مدرك نشان دهنده  

نشان دهندهء درآمد ناشی از بهرهء بانکی  یا اوراق مشارکت. درآمد ناشی از اجارهء ملک و یا مدرك 

پرینت انگلیسی ،حساب  بلند مدت ، کوتاه مدت  6 ماه گذشته با ذکرنام و تاریخ  و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی با 

درج تاریخ افتتاح و مانده حساب ممهور به  مهر بین الملل بانک. 

ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر
پدر الزامي است ** براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت  ، مدارک شغلي و مالي همسر يا-

مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک  با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور ، سفارتخانه-

.ديگري نيز درخواست نمايد




