
 2021چگونه ویزای مولتی کانادا بگیریم؟ راهنمای جامع 

 در لیست ویزاهایی قرار دارد که مشهور به ورود چندگانه یا چندباره است. در ادامه با این مقاله از ویزای مولتی کانادا
  ��همراهمان باشید سایت تینی توریست

ماه درسال را در هرزمان و در هر  6تواند که شخص میطوریقرار دارد، به کانادا توریستی ویزاهای در لیست ویزا این
 سفر داشته باشد کانادا دفعات به

 :به صورت تضمینی به شکل زیر است کانادا ویزای مولتی نکات مهم در خصوص اخذ

  سال است 10حداکثر اعتبار ویزای مولتی کانادا. 
 دقت کنید که این ویزا تا یک ماه پیش از انقضای پاسپورت شما اعتبار دارد. 
  صد اخذ ویزای مولتی کانادا را دارید سال ارزیابی شده است پس اگر ایرانی هستید و ق 5اعتبار پاسپورت ایران

 .سال می توانید از این ویزا استفاده کنید 5بدانید که حداکثر 
  شما با ویزای یکبار ورود فقط یک بار اجازه وارد شدن به کانادا را دارید در صورتی که با ویزای مولتی این شرایط

 .به دفعات زیاد ممکن است

 ای مولتی تضمینی است؟حال سوال اینجاست که چه زمانی ویز 

تضمین به این معنی است که شما هدف از سفر خود را مشخص کرده باشید، مدارک الزم را تهیه کرده باشید و این 
 .سال به کشور خودتان باز می گردید 5اطمینان وجود داشته باشد که پس از 

 .مبحث دیگری است که باید مد نظر داشت و به آن دقت کرد اقامت تبدیل کردن ویزای مولتی کانادا به

ر ویزای یکبا دارید ودقت کنید که برای یک بار شرکت در یک همایش و یا یک گردشگری ساده نیاز به ویزای مولتی ن
 .برای شما کفایت می کند ورود

  

 قیمت اخذ ویزای مولتی کانادا چقدر است؟

 :ند تغییر کندهزینه ها به ریاِل ایران، به نرخ کنونی ارز بستگی دارد و این نرخ می توا

 انواع هزینه ها 

 و رفت برای موقت اقامت ویزای) نفر هر ازای به –هزینه تقاضای ویزای مولتی کانادا )شامل ویزای سوپر(  
 (فرد توسط باره چند یا یک برگشت

 

نفر یا بیشتر )ویزای اقامت موقت برای رفت و برگشت یک  ۵ برای –هزینه تقاضای ویزای بازدیدکننده ها 
 یا چند باره توسط فرد(

برای واجد شرایط بودن برای این هزینه، شما و خانواده باید همزمان برای این موضوع اقدام کنید و بچه 
 سال سن داشته باشند ۲۲های شما باید کمتر از 

 نفر هر ازای به –افزایش زمان اقامت برای بازدیدکننده ها  
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 بازگردانی وضعیت خود به بازدیدکننده )هزینه اپالی ضروری نیست( 

 آیا با ویزای مولتی کانادا میتوان کار کرد

 

 سوالی که بارها پرسیده می شود این است که آیا با اخذ ویزای مولتی کانادا شرایط کار کردن در کانادا وجود دارد؟

در ابتدا دولت کانادا این شرایط را در نظر نگرفته بود و به طور کلی ویزای مولتی را برای افرادی که می بایست برای مدتی 
به کانادا رفت و آمد داشته باشند، گزینه مناسبی تلقی می کرد، اما در قانون جدید کانادا قید شده است که به واسطه 

کردن افراد و یا یادگیری کار فراهم است اما چیزی به عنوان استخدام مطرح نیست ویزای مولتی کانادا شرایط برای کار 
 :به این معنی که

o شما به عنوان یک متقاضی کار از ویزای مولتی کانادا استفاده می کنید و وارد کشور می شوید. 
o اشیددر دوره ای که شرایط برای شما فراهم است می توانید به عنوان کارآموز فعالیت داشته ب. 
o دقت کنید که موقعیت کاری شما بررسی می شود و کار باید رویکرد قانونی داشته باشد. 
o 5  سال فرصت خوبی است تا بتوانید یک حرفه در کانادا یاد بگیرید و یا با کارفرماهای مختلف وارد صحبت شوید

 .و دوره های الزم را پشت سر بگذارید
o رخواست دهید. درخواست شما بر اساس شرایط کاری شما و سطح سپس می توانید برای ویزای کار کانادا د

 .تسلط و به اصطالح رزومه ای که دارید بررسی می شود
o  دقت کنید که ویزای مولتی کانادا در لیست ویزاهایی قرار دارد که یک سری محدودیت های الزم برای شما ایجاد

 .اقامت دهید و باید در ابتدا برای ویزای کار اقدام کنید می کند مثالً با ویزای مولتی کانادا نمی توانید درخواست
o در طول مدتی که در کانادا هستید می توانید در برخی از شغل ها فعالیت داشته و کسب درآمد کنید. 
o  هرچقدر سطح زبان خود را قوی تر کنید شرایط برای اخذ ویزای کار کانادا برای شما بیشتر می شود و رویکرد

 اشتبهتری خواهد د

 



 ویزای کار کانادا چیست و چه شرایطی دارد

 

 .ر وارد این کشور شویدرا بگیرید، یعنی می خواهید به قصد کا ویزای کار کانادا وقتی قرار است

 .گفته می شود مهارت شغلی یکی از ویزاهای کار این کشور اسکیل ورکر نام دارد که به

و سطح تحصیالت و سابقه کار و پشتوانه مالی شما در نظر گرفته شود و همینطور سطح امتیاز  در این سیستم باید سن
 .شما مشخص شود

 :شرایط اخذ ویزای اسکیل ورکر طبق شرایط زیر است

 40امتیاز کسب می کنند اما برای باالی  12الی  7سال دارند بین  40سال باشد. افرادی که تا  40سن شما باید کمتر از 
 .امتیاز این مرحله به شدت پایین می آید سال

به باال داشته باشد. این مدرک اهمیت زیادی دارد و بهتر است که موقعیت  6.5شخص باید مدرک زبان آیلتس با نمره 
خواهد بود و در  24مدرک سنجیده شود. در صورتی که سطح زبان انگلیسی شما فوق قوی باشد امتیاز کسب شده 

امتیاز بیشتر نیز کسب کنید و این بخش گزینه خوبی  4داشته باشید می توانید  clb 5 ن فرانسویصورتی که مدرک زبا
 .برای جبران امتیاز بخش های مربوط به سن یا سابقه کاری است

دقت کنید که رشته شما باید در لیست مشاغل مورد نیاز کانادا که در سال جدید اعالم شده است وجود داشته باشد 
 .ار کانادا شامل حال شما شودتا ویزای ک

 .بدون سابقه کاری شانس کمی دارید یعنی به هر حال باید تجربه کاری خود را تا حد زیادی مشخص کنید

 امتیاز کسب می کنید که واقعاً رقم باالیی است 15سال،  6با سابقه کاری باالی 

 .در مرحله اول الزامی است 67دقت کنید که کسب امتیاز 
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 .ک تحصیلی حداقل لیسانس در نظر گرفته شده استدر مورد مدر 

امتیاز و در نهایت کسانی که مدرک لیسانس  23امتیاز و افرادی که مدرک ارشد دارند  25کسانی که مدرک دکترا دارند 
 .امتیاز کسب می کنند 21دارند 

 .امتیاز در نظر گرفته شده است 5برای مدرک دیپلم 

 :ا نیاز دارید از قرار زیر استمدارکی که برای ویزای کار کاناد

 .هر شخص باید اصل پاسپورت خود را ارائه دهد و نیاز به ارائه شناسنامه به همراه ترجمه است

 .ارائه مدارک تحصیلی به همراه ترجمه و همینطور اسنادی که نشان دهد تمکن مالی دارید بسیار مهم است

مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی و همینطور مدارکی که سوابق کاری اعم از بیمه و یا قرارداد کاری یا فیش حقوقی را 
 .نشان می دهد بسیار مهم است

 .نیاز است نامه عدم سوء پیشینه داشته باشید و تست پزشکی از شما گرفته می شود

 ویزای تحصیلی کانادا چیست و چه شرایطی دارد

 

 .از داریدبرای تحصیل در کانادا به دو دسته مدارک نی

دسته اول مدارکی است که برای اخذ ویزای تحصیلی نیاز است و دسته دوم مدارک شامل یک سری شرایط بوده که برای 
 .اخذ پذیرش از دانشگاه باید داشته باشید که به شرح زیر است

 :مدارک الزم برای پذیرش از دانشگاه های کانادا



 دانشگاه ارائه دهید در ابتدا باید درخواست خود را برای تحصیل به. 
 از اعتبار پاسپورت خود اطمینان داشته باشید. 
  نیاز به آخرین مدرک تحصیلی شما است که اگر قرار است در کانادا برای لیسانس تحصیل کنید نیاز به دیپلم

 .ساله دارید و برای فوق لیسانس باید مدرک لیسانس داشته باشید 12
  تحصیلی را ارائه دهیدنیاز است که ریز نمرات سه سال آخر. 
 مدارک هویتی بسیار مهم است. 
 نیاز به عکس پاسپورتی دارید. 
 هر شخص باید برگه واریز شهریه دانشگاه داشته باشد. 
 نیاز است که مدرک زبان آیلتس در صورتی که دانشگاه درخواست داده است، ارائه دهید. 

ی از دانشگاه برای شما ارسال شده است، نوبت به درخواست پس از تنظیم مدارک باال و با فرض اینکه نامه پذیرش قطع
 .برای ویزای تحصیلی کانادا، نیاز به پاسپورت معتبر و عکس به همراه مدارک هویتی و نامه تمکن بانکی است

هر شخص باید گواهی عدم سوء پیشینه و بیمه مسافرتی داشته باشد. برای تحصیل در برخی از رشته ها معاینه پزشکی 
 .یار مهم استبس

ساله مدارس را پشت سر گذاشته باشید و  12تحصیل لیسانس در کانادا: برای تحصیل در مقطع لیسانس بباید دوره 
 .نیز ارائه دهید 6مدرک دیپلم داشته باشید و همینطور آیلتس 

مدرسه را پشت سر  سطح در دوره 11ساله است اما برای استان کبک می بایست در ابتدا  4مقطع لیسانس برای کانادا 
 .بگذارید و سپس وارد کالج شوید

 .ساعت در هفته گزارش شده است 20شرایط کار برای دانشجویان لیسانس 

 .سالگی است که باید به آن دقت کنید 23حداکثر سنی که برای تحصیل لیسانس در کانادا ارزیابی شده است تا 

در دوره لیسانس  13وق لیسانس در کانادا باید معدل باالی تحصیل فوق لیسانس در کانادا: برای تحصیل در مقطع ف
 6الی  6کسب کرده باشید و بر اساس رشته و دانشگاه هایی که در کانادا پشت سر گذاشته اید نمره آیلتس شما بین 

 .و نیم باشد

 .تبه طور کلی این مقطع تحصیلی بر اساس رشته تحصیلی که انتخاب می کنید یک ساله الی دو ساله اس

 .ساعت در هفته نیز کار پاره وقت انجام دهید 20در این دوره نیاز به استاد همراه یا استاد راهنما دارید و می توانید 

 .سال سن داشته باشید 32از نظر سن باید کمتر از 

 .از دوره لیسانس و کارشناسی ارشد داشته باشید 13تحصیل دکترا در کانادا: برای دوره دکترا می بایست معدل باالی 

 .سال طول می کشد و دوره ها آموزشی و پژوهشی هستند 5الی  3طول دوره تحصیلی تحصیلی دکترا بین 

 .از سوی دیگر شرایط بورسیه تحصیلی نیز فراهم است

 .این مقطع نیاز به ارتباط مستقیم با استاد فعال در حوزه تحصیلی خود و ارائه رزومه بسیار قوی داریدبرای تحصیل در 

 



 ویزای توریستی کانادا چیست و چه شرایطی دارد

 

صادر می شود و هدف اصلی از صدور این ویزا گردشگری است. حال شرایط به  گردشگری در کانادا ویزای توریستی برای
 :این صورت است که ویزای توریستی خود در چندین سبک ارائه می شود

شخص اجازه می دهد که یک بار وارد کشور کانادا  ویزای توریستی کانادا یک بار ورود: ویزای توریستی یک بار ورود به
ً شرایط ورود به این کشور داشته باشد، باید مراحل  شود و پس از اینکه کشور کانادا را ترک کرد، برای اینکه مجددا

 .درخواست و اخذ ویزای توریستی را دنبال کنید

ستی برای کانادا وجود دارد که به صورت چند بار ورود ویزای توریستی کانادا چندگانه یا مولتی: نوع دیگری از ویزای توری
 .است

این ویزا به دارندگان اجازه می دهد که بر اساس مدت زمان پاسپورت به صورت نامحدود وارد این کشور شود و در هر 
 .ماه بدون محدودیت در کانادا اقامت خود را حفظ کند 6بار ورود تا 

 .خص به دفعات نامحدود وارد کانادا شده و از آن خارج می شوددر واقع این رویه به صورتی است که ش

 .ویزای مولتی کانادا یک ماه پیش از اتمام تاریخ پاسپورت باطل می شود

مرحله اول درخواست اخذ ویزای توریستی شامل ارائه درخواست ویزا است که باید درخواست و مدارک الزم را به همراه 
 .رهای همسایه ارائه دهیدمبلغی در یکی از دفاتر در کشو

 .در این زمان پروسه انگشت نگاری و عکس برداری نیز صورت می گیرد

برای ارائه درخواست ویزای توریستی کانادا به صورت آنالین نیاز به کارت اعتباری و همینطور کپی های الکترونیکی از 
 .ه می شوداسناد دارید و مدارک شما به صورت آنالین برای سفارت کانادا فرستاد
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در مرحله دوم می بایست حساب کاربری مخصوص در سایت سفارت کانادا داشته باشید تا امکان آپلود مدارک فراهم 
 .شود. نیاز است که هزینه های مربوط به بررسی مدارک و انگشت نگاری را پرداخت کنید

 ویزای مولتی پناهندگی کانادا چیست و چه شرایطی دارد

 

 !چیزی به عنوان ویزای مولتی کانادا و پناهندگی وجود ندارد

یرانه یت سختگکانادا از دسته کشورهای سختگیر در زمینه پناهندگی است و شرایط کرونا نیز سبب شده تا این وضع
 .تر شود

در واقع اینکه بخواهید به روش ویزای مولتی کانادا از پناهندگی این کشور استفاده کنید تقریباً غیر ممکن است، مگر 
 .اینکه شرایط شما برای بازگشت به کشورتان بسیار بسیار حاد باشد و دردسرهای زیادی داشته باشد

ضعیت پناهندگی در این کشور به صورتی است که افراد نمی توانند با شرایط خاص از یاد نبرید که ویزای مولتی کانادا و و
 .خود را متقاضی پناهندگی جلوه دهند

 .پناهندگی روشی بسیار سخت و خطرناک است و از سوی دولت کانادا و سایر دولت ها با مشکالت زیادی همراه است

دودیت سفر در دوره کرونا را در نظر گرفته است و این محدودیت به طور کلی کانادا در ریتم کشورهایی قرار دارد که مح
 .هر ماهه بررسی و تمدید می شود و برخی از افراد شرایط ورود به خاک کانادا به عنوان پناهنده را ندارند

ه استفاد از یاد نبرید که برای پناهندگی در این کشور بهتر است یک سری موارد را مدنظر قرار دهید و از روش های دیگر
 .کنید

 



 مزایای ویزای مولتی کانادا چیست

 

ویزای مولتی کانادا در لیست ویزاهای توریستی کانادا قرار دارد، اما چون دفعات رفت و برگشت زیاد است و شرایط به 
 :در نظر گرفته می شودسال در این کشور بمانید یک سری مزایا برای شما  5صورتی است که می توانید به مدت 

  کسانی که قصد سرمایه گذاری در کانادا دارند اما از شرایط و موقعیت های دقیق سرمایه گذاری آگاه نیستند می
توانند به واسطه ویزای مولتی کانادا چندین بار وارد این کشور و شهرهای مختلف شوند و پلن های سرمایه گذاری به 

 .دام نمایند این روش ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهدروز را بررسی کنند و سپس برای ویزای سرمایه گذاری اق
  افرادی که قصد کار در کانادا دارند اما برای دسترسی به شغل مورد نظر خود دچار مشکل هستند می توانند به

واسطه ویزای مولتی کانادا وارد این کشور شوند و با کارفرماهای مختلف صحبت کنند در این روش حتی زمان و فرصت 
 .افی برای یادگیری یک حرفه نیز وجود داردک
  افرادی که قصد یادگیری زبان مخصوصی دارند به واسطه ویزای مولتی کانادا بهترین شرایط برایشان فراهم می

 .ساله وضعیت زبان خود را تقویت نمایند 5شود که در طول 
 با ویزای مولتی می توانید سابقه سفر قوی برای خود ایجاد کنید. 
 ماه فراهم می شود 6شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت تا حداکثر  امکان. 
 هزینه کمی برای درخواست ویزا در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد. 
  اینطور که بررسی ها نشان می دهد یکی دیگر از مزایای ویزای مولتی این است که می توانید به دفعات متعدد

 .به کانادا ورود کنید

دوره ای که در کانادا هستید می توانید پروسه تحصیل را بررسی کنید تا اخذ ویزای تحصیلی برای شما آسانتر درر طول 
 .شود

دو نکته مهم را از یاد نبرید. کانادا از دسته کشورهایی است که برای سرمایه گذاری و کار و تحصیل گزینه خوبی است 
 .وحیات شما سازگار باشد. البته که یک موضوع اهمیت زیادی داردپس دقت کنید شرایطی را مدنظر قرار دهید که با ر 



 دریافت ویزای مولتی کانادا چگونه است

برای دریافت ویزای مولتی کانادا نیاز است که مدارک الزم را تهیه کنید و همینطور یک دلیل موجه برای اخذ ویزای مولتی 
 .این کشور داشته باشید

دا به طور کلی به ویزایی گفته می شود که شخص می تواند به واسطه آن چندین بار وارد دقت کنید که ویزای مولتی کانا
 .کشور کانادا شده و از آن خارج شود پس باید دلیل و هدف شما از اخذ این ویزا مشخص باشد

 .پس از اینکه مرحله می بایست مدارک خود را ارسال نمایید و پروسه انگشت نگاری را طی کنید

هفته زمان می برد تا بررسی های اولیه روی مدارک شما صورت بگیرد گاه این زمان بیشتر و یا کمتر می  3الی  2معموالً 
 .شود و بررسی به شرایط ویزا دارد

در صورتی که مدارک شما دارای نقص باشد و یا به طور کلی مشکالتی وجود داشته باشد دریافت ویزای مولتی کانادا برای 
 .رو می شودشما با ریجکت روب

دریافت ویزای مولتی کانادا برای کسانی که پرونده و سابقه مهاجرت سیاه دارند معموالً به مشکل بر می خورد کسانی که 
 .در طول مهاجرت قبلی خود دچار مشکل شده اند و یا از قوانین کشور مقصد به خوبی پیروی نکرده اند

 هزینه ویزای مولتی کانادا چقدر است

 

 .برای اخذ ویزای توریستی کانادا یک سری هزینه ها در نظر گرفته می شود

هزینه دیگر مربوط به بررسی مدارک بخشی از هزینه مربوط به سفارت است که به صورت مستقیم به واریز می شود و 
دالر را نشان  300است که و در نهایت نیز هزینه ای برای انگشت نگاری در نظر گرفته می شود. دقت کنید که ارقام رقم 

 .داده اند اما بهتر است برای این بخش دقت داشته باشید و رقم به روز را محاسبه کنید



مدارک شما باید به صورت ترجمه شده ارائه شود که ترجمه مدارک  یک سری سری های دیگر نیز خواهید داشت.
مهاجرتی خود پروسه ای دشوار و هزینه بر است و هر ترجمه ساده ای قابل قبول نیست بنابراین سعی کنید به طور کلی 

 .این رویکرد را مدنظر قرار دهید

 .یک سری نکات در خصوص هزینه مطرح است

مولتی کانادا باید بتوانید همه هزینه های مورد نظر را بر اساس دالر کانادا محاسبه کنید و  شما به عنوان متقاضی ویزای
 .تمکن مالی داشته باشید

در صورتی که قرار است ویزای مولتی کانادا برای اعضای خانواده دریافت کنید بسیار مهم است که بتوانید موقعیت 
 .گفته شده به صورت جداگانه مدنظر قرار می گیرد ویزای خود را بسنجید و برای هر شخص هزینه های

 .اثر انگشت و عکس متقاضی نیز در این زمینه بسیار مهم است

شما شرایط برای تمدید ویزای مولتی کانادا نیز دارید و برای اینکه هم باید دلیل مهمی داشته باشید و هم می بایست 
ان یابد درخواست خودتان را برای اقامت بیشتر به مقامات رسمی روز پیش از اینکه اعتبار ویزای توریستی شما پای 30

 .ارائه دهید بسیار مهم است که هزینه تمدید را نیز در نظر بگیرید

بخشی از هزینه مربوط به بیمه مسافرتی است که باید لحاظ کنید و دقت کنید که سهل انگاری در این زمینه مشکل 
 .ساز خواهد بود

 مدارک مورد نیاز برای ویزای مولتی کانادا چیست

 

 

 



 :مدارکی که برای اخذ ویزای مولتی کانادا نیاز دارید از قرار زیر است

ماه همراه باشد و پاسپورت شما  6یکی از مهمترین مدارک الزم پاسپورت معتبر است که باید با اعتبار حداقل  :پاسپورت
ار باید پاسپورت جداگانه با سطح اعتب باید حداقل یک صفحه خالی برای تمبر ویزا داشته باشد. دقت کنید که هر شخص

 .مخصوص به خود داشته باشد

فرم درخواست ویزای کانادا: پس از اینکه از پاسپورت خود مطمئن شدید می بایست فرم درخواست ویزا را تکمیل نمایید 
 غیر این صورت این فرم به صورت آنالین در اختیار شما قرار می گیرد و باید هر بخش به صورت دقیق تکمیل شود در

 .دچار مشکل می شوید

عکس: نیاز به دو عدد عکس رنگی است که شرایط مات یا نیمه مات برای آن تعیین شده است. سایز عکس شما باید 
 .با سایز عکس پاسپورت هماهنگی داشته باشد

  

الی است. در واقع شما تمکن مالی: یکی از موضوعات بسیار مهمی که برای ویزای مولتی کانادا دیده می شود تمکن م
باید ثابت کنید که برای زندگی در مدت مشخص در این کشور از نظر مالی مشکلی ندارید حتی اگر کار نکنید! این بخش 

ماه گذشته، مامور سفارت با ویزای مولتی  6را جدی بگیرید و بدانید بدون پرینت مالی معتبر و سطح باال از بانک برای 
 .ی کند پس دقت کنید و همه شرایط را مدنظر قرار دهیدکانادای شما موافقت نم

کپی بلیط رفت و برگشت: این بخش به مامور سفارت ثابت می کند که قصد بازگشت به کشور خودتان را دارید و یکی 
 .از بخش های بسیار مهم است و سعی کنید در ارائه آن سهل انگاری نکنید

 .دارد که می بایست طی شودیک سری مراحل مربوط به انگشت نگاری وجود 

داشتن دعوت نامه به شما کمک می کند که مراحل اخذ ویزای مولتی کانادا برای شما آسانتر شود پس اگر کسی یا ارگانی 
 .در کانادا می تواند به شما کمک کند حتماً این کار را انجامی دهید

 تبدیل ویزای مولتی کانادا به اقامت چگونه است

 .می توانید ویزای مولتی کانادا را به اقامت تبدیل کنید یا نه باید دو نکته را مدنظر قرار دهید برای بررسی اینکه

 .اول اینکه منظور و هدف شما از اقامت چیست

دقت کنید که با با ویزای مولتی کانادا کسی نتوانسته اقامت این کشور را اخذ نماید اما این ویزا راهی است تا بتوانید 
 .ین کشور آماده شویدبرای اقامت ا

 :مراحل زیر برای تبدیل ویزای مولتی کانادا به اقامت دنبال می شود

 .در ابتدا شما ویزای مولتی وارد کانادا می شوید .1
 .اگر قصد شما تحصیل در این کشور است می توانید با اساتید و دانشگاه ها وارد صحبت شوید .2
 .ای کارآموزی و صحبت با کارفرما را می گذرانیداگر قصد شما کار در این کشور می توانید دوره ه .3
 .اگر قرار است که سرمایه گذاری کنید باید سرمایه گذاری و روش های الزم را یاد بگیرید .4
در طول مدتی که ویزای شما اعتبار دارد در واقع با کسانی که در کانادا در مسیر هدف شما قرار می گیرند وارد  .5

ای شما به نحوی دنبال می شود که بتوانید که موقعیت یادگیری به طور دقیق طی صحبت می شوید. پروسه صحبت بر 
 .کنید

https://moi.gov.af/dr/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA


در این شرایط پس از بازگشت به کشور خودتان می توانید برای اخذ ویزای کار یا تحصیل و یا سرمایه گذاری  .6
 زای کاری اقدام کرده باشید شانساقدام کنید و به اقامت کانادا نزدیک تر شوید در صورتی که اگر در ابتدا برای مثالً وی

شما در اخذ ویزا بسیار کمتر است و ویزای مولتی کانادا به شما کمک می کند تا بتوانید مسیر را هموار سازید و لذت 
 .ببرید

 اعتبار ویزای مولتی کانادا چقدر است

 

 .ساله است 5نامی که برای ویزای مولتی کانادا در نظر گرفته اند ویزای 

سال می تواند از این ویزا با پاسپورت معتبر استفاده نماید، بنابراین یکی از شرایط اعتبار  5به این معنی که یک ایرانی 
 .سال می توانید از اعتبار آن استفاده کنید 5ویزای مولتی کانادا نیز همین است که شما تا 

سال  5ه دارد اما ایرانیان بر اساس اعتبار پاسپورتشان که سال 10در صورتی که این ویزا برای سایر کشورها حداکثر اعتبار 
 .سال استفاده کنند 5است باید از ویزای مولتی کانادا تا 

موضوع دیگر در خصوص اعتبار این ویزا این است که یک ماه قبل از تاریخ انقضای پاسپورت شما ویزای مولتی باطل می 
 .ود دقت زیادی داشته باشیدشود پس باید نسبت به تاریخ انقضای پاسپورت خ

ساله  10مثالً فرض کنید که شما به جای پاسپورت ایران، پاسپورت ترکیه را در اختیار دارید چون اعتبار پاسپورت ترکیه 
 .ساله استفاده کنید 10است پس شما می توانید از ویزای مولتی کانادا با اعتبار 

 .محسوب می شود ویزای مولتی کانادا زیر گروه اقامت موقت کانادا

 



 ویزای همراه دانش آموزی کانادا چیست

 !نگرانی خانواده ها در مورد وضعیت تحصیلی فرزندانشان صحبت امروز و دیروز نیست

ویزای دانش آموزی کانادا یکی از مواردی است که بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته است و این مکان را به فرزند شما 
ند فرهنگی و چند زبانه و بین المللی تحصیل کند و از بهترین کیفیت آموزشی دنیا نیز استفاده می دهد که در محیط چ

 .نماید

یک موضوعی همیشه سبب نگرانی والدین می شود و آن هم امکان همراهی فرزندانشان در کانادا است و اینکه تحت 
 .چه شرایطی این امکان در اختیار آنها قرار می گیرد

ید بگوییم که برای ویزای دانش آموزی کانادا به یک نامه پذیرش تحصیلی دارد تا با پذیرش تحصیلی فرزند در ابتدا بگذار
 .شما موافقت صورت گرفته باشد

است و به نوبه خود حکم یک پیش نیاز بسیار مهم را دارد. طبق اطالعاتی که acceptance letter  این نامه مشهور به
سطح است  12از سوی وب سایت دولتی کانادا به دست ما رسیده است سطوح مدرسه و دانش آموزی در کانادا شامل 

 .که عبارت است از دوره ابتدایی و دوره راهنمایی و دبیرستان

سال برای برخی از استان های کانادا وجود دارد نیازی به ارائه مدرک زبان  19از سال و کمتر  18شرایط سنی کمتر از 
 .نخواهید داشت

 :سال سن دارند 17شرایط اخذ ویزای دانش آموزی کانادا برای افرادی که کمتر از 

 .شودابتدا باید از همراهی والدین اطمینان حاصل شود و یا سرپرست قانونی برای فرزند در نظر گرفته  -1 .

و یا فرزند باید دارای قیم قانونی در کانادا باشد. قیم قانونی می تواند یک شهروند کانادایی باشد و یا دارای اقامت  -2
 .دائم بزرگسال این کشور باشد و به طور کلی پشتیبان و مراقب متقاضی در کانادا است

 .ک گزینه اختیاری تلقی می شودساله و یا باالتر ی 17استفاده از قیم در کانادا برای متقاضیان 

ماه در کانادا باشد، نیازی به دریافت ویزای دانش آموزی نیست و می  6در صورتی که دوره آموزشی متقاضی کمتر از 
بایست برای ویزای توریستی اقدام صورت بگیرد. برای ثبت نام در مدارس کانادا و یا شرکت در دوره های آموزشی بیشتر 

 .کشور نیاز است که درخواست ویزای تحصیلی و یا استادی پرمیت داشته باشدماه در این  6از 

 .حال نوبت به شرایط ویزای همراه دانش آموزی کانادا رسیده است که موضوعی بسیار پر اهمیت است

 تهتحصیل دانش آموز در مدارس دولتی کانادا در صورتی رایگان است که والدین وی اقامت و حق شهروندی کانادا داش
باشند. در این شرایط اگر نیاز باشد که به عنوان شهروند ایرانی فرزند خود را برای ادامه تحصیل به مدارس کانادا بفرستید 

 .می بایست شهریه پرداخت نمایید

 .شما دو روش برای دریافت ویزای دانش آموزش برای فرزند خود به عنوان همراه دارید

 وز تحصیلی فرزنددرخواست ویزای همراه پس از اخذ مج

در روش اول می بایست مدارک تحصیلی فرزند خود را آماده سازید و درخواست پذیرش تحصیلی از مدرسه داشته باشید 
 .و همینطور درخواست ویزای دانش آموزی از سفارت کانادا برای فرزند خود داشته باشید

https://www.google.com/search?q=acceptance+letter&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-3unh4ajvAhUNd98KHXLMDrsQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=636
https://www.google.com/search?q=acceptance+letter&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-3unh4ajvAhUNd98KHXLMDrsQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=636


ن امکان را دارید که به صورت جداگانه و پس از در صورتی که با درخواست ویزای تحصیلی او موافقت صورت گرفته ای
 .اینکه مجوز دانش آموزی صادر شد برای ویزای همراه اقدام کنید

 درخواست همزمان ویزای همراه چگونه است

درخواست همزمان برای ویزای دانش آموزی فرزند است و می بایست درخواستی ویزای همراه دانش آموزی به عنوان 
 .ارائه دهیدبزرگتر و والد را 

موضوع مهم اینکه در هر دو روش باید از نظر مالی در وضعیت خوبی باشد و تمکن مالی شما قوی باشد و بتوانید از 
 .پس هزینه تحصیل و زندگی در این کشور بر بیایید

یکال مدنیاز است که از شما به عنوان همراه تست پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه خواسته شود و همینطور آزمایش 
 .ارزیابی می شود

 ویزای یک بار ورود کانادا و دالیل ریجکت شدن آن چیست

ویزای یک بار ورود کانادا همانطور که از اسمش مشخص است یعنی شما یک بار اجازه ورود به خاک کانادا دارید و پس 
از اینکه از کشور خارج شدید دیگر شرایط برای ورود مجدد ندارید حتی اگر از زمان ویزای شما باقی مانده باشد و نیاز 

 .طی کنید است که پروسه اخذ ویزای کی بار ورود را مجدد

 حال یک سوال مطرح است که چرا درخواست ویزا رد می شود؟

 .یکی از مهمترین دالیلی که در این راستا وجود دارد اقدامات جنایی گذشته یا فعلی است

 .در واقع شخص پرونده جنایی نامناسبی دارد و این رویکرد سبب می شود تا برای مهاجرت دچار مشکل شود

 .د سفر برای وی دروغین استمورد بعدی اینکه اسنا

دروغین بودن اسناد سفر از دسته مواردی است که سبب ریجکت شدن ویزا می شود و هرچه سعی کنید دروغ بیشتری 
 .بگویید بیشتر ضرر می کنید

گزینه دیگر عدم ارائه توضیحات کافی برای هدف اقامت است و این موضوع به طور کلی بسیار حائز اهمیت بوده و 
 .ای مخصوص به خود داردشاخص ه

مثالً شما وضعیت مالی اعالم می کنید که با بررسی با شغلی که دارید سازگاری ندارد. یا اسنادی ارائه می کنید که بخشی 
 .از هدف سفر شما را زیر سوال می برد

خدوش پاسپورت م در گزینه دیگر نیاز است که شرایط برای ارائه پاسپورت مخدوش یا منقضی بررسی شود. در صورتی که
 .شده و یا از انقضا افتاده باشد این مشکل ایجاد می شود

گاه دیده می شود که شخص از نظر تمکن مالی دچار مشکل است و نمی تواند تکمن مالی مناسبی ارائه دهد. دقت 
 .کنید که این موضوع شاخص بندی های مخصوصی دارد

ونده غیر قابل قبول است این گزینه معموالً بستگی به سطح سختگیری در بخش دیگر گواهی تولد یا ازدواج برای افسر پر 
 .مامور دارد و گاه چنین رویکردی ایجاد نمی شود



در گام بعدی بسیار مهم است که بیمه مسافرتی بررسی شود و نامعتبر بودن بیمه مسافرتی نیز دلیلی بر ریجکت شدن 
 .درخواست ویزای توریستی است

مدرک اسکان و اقامتگاه فرد باید بررسی شود بسیار مهم است که این مدارک را ارائه دهید و سعی در نهایت عدم ارائه 
 .کنید یک سری اصول را مدنظر قرار دهید

 نگاری چقدر استسفارت و انگشتهزینه وقت 

 

 :هزینه ویزای همراه دانش آموزی کانادا از قرار زیر است 

بر اساس یک سری جزییاتی که در خصوص ویزای همراه دانش آموزی ارزیابی می شود، بسیار مهم است که هزینه ارزی 
درخواست ویزا و مدارک برای ارزیابی به دالری برای ارسال و آپلود مدارک به صورت کردیتی پرداخت شود و فرم  185

 .سفارت ارائه شود

 .دالر نیز شامل هزینه انگشت نگاری بیومتریک است 85دالر از این هزینه برای ویزای همراه دانش آموزی بوده و  100

ظر دریافت ورد ناز این رو شما می بایست پرداخت اینترنتی هزینه برای ویزای کانادا داشته باشید و صبر کنید تا ایمیل م
 .شود

روز کاری مهلت دارید تا برای اخذ وقت سفارت اقدام کنید که یکی از  30پس از اینکه ایمیل دریافت شد در حدود 
 .کشورهای همسایه باید انتخاب شود

 .در نهایت نیز نوبت به انگشت نگاری و عکس بیومتریک است و این موضوع بسیار پر اهمیت است

یت باید به کشور مبدا برگردید و منتظر جواب ویزای همراه دانش آموزی به واسطه ایمیلی باشید و دقت کنید که در نها
 .در صورتی که موافقت صورت گرفت باید از خدمات پیکاپ ویزا استفاده کنید



 ساله کانادا چیست 5مدارک تکمیلی ویزای مولتی 

 .لتی کانادا را مطالعه کنید، در نظر بگیریدیک نکته را پیش از اینکه مدارک تکمیلی در راستای ویزای مو

 3دقت کنید که مراحل تکمیل پرونده، پیکاپ مدارک و صدور ویزا به واسطه سفارت کانادا در بازه ای بین دو هفته الی 
ماه زمان نیاز دارد پس باید پاسپورتی داشته باشد که حداقل یک سال اعتبار را داشته باشد و این بخش ضروری ترین 

 .ساله کانادا محسوب می شود 5ینه برای اخذ ویزای مولتی گز

  رنگی جدید  4/5در  3/5یکی از مدارک تکمیلی که به آن نیاز دارید یک قطعه عکس بیومتریک است که در ابعاد
 .ارزیابی می شود. عکس باید با زمینه سفید باشد و همینطور با فایل همراه باشد

  مورد بعدی اینکه اصل گذرنامه فعلی و گذرنامه های قبلی می بایست در نظر گرفته شود و می بایست اسکن
 .سال گذشته در نظر گرفته شود که اگر موجود است 10تمامی ویزاهای دریافتی در طول 

 لکی مانندنیاز است که شناسنامه و سند ازدواج به طور دقیق ترجمه شود. از سوی دیگر می بایست اسناد م 
 .خانه و مغازه و زمین را ترجمه نمایید

  ماهه داشته باشید که شامل مهر  6تا  4بسیار مهم است که گواهی تمکن مالی ترجمه شده از بانک به پرینت
 .میلیون تومان هرگز ویزای مولتی کانادا صادر نمی شود 100بانک به نام متقاضی باشد. برای کمتر از 

جهت تکمیل پرونده ارزیابی می شود گواهی اشتغال به کار برای متقاضی به همراه ترجمه روزنامه  یکی از مدارک مهمی که
رسمی شرکت و همینطور پروانه کسب است. این موضوع را در نظر داشته باشید که چنین مدرکی می تواند اثربخشی 

 .خوبی ر روند پرونده شما داشته باشد

 ل به کار است نیاز به گواهی اشتغال به کار دارید که این گزینه نیز باید در صورتی که همسر شما در ایران مشغو
 .ترجمه شود

 از سوی دیگر ترجمه بیمه متقاضی و همسر وی در صورت وجود بسیار مهم است. 
 اگر دعوت نامه رسمی داشته باشید کار شما ساده تر می شود. 
 ه مامور پرونده را راضی کنیدترجمه نامه رسمی مرخصی در صورت اشتغال نیز سبب می شود ک. 
 افراد باید فیش حقوقی داشته باشند و این رویکرد از بهترین شرایط برخوردار است 

 ویزای توریستی کانادا بدون دعوت نامه چیست

داشتن دعوت نامه لزوم اصلی برای اخذ ویزای توریستی نیست اما وجود آن پرونده شما را سریع تر به جریان می اندازد 
ربخشی بهتری دارد. یک سری نکات اساسی در مسیر اخذ ویزای مولتی کانادا ارزیابی شده است که باید مدنظر قرار و اث

 .بگیرد

هر نوع نقص در تکمیل دقیق و شفاف فرم درخواست سبب می شود که درخواست شما رد یا ریجکت شود حتی       -1
 .که از خدمات حقوقی استفاده کنیداگر دعوت نامه داشته باشید بنابراین بسیار مهم است 

ساله کانادا ثبت شود نیاز است که دو بار سفر به کشور ثالث ندارید در واقع شما  5برای اینکه درخواست ویزای       -2
 .می توانید در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید

 ت فرد دارد و بسیار مهم است که فرد در این زمینهتاریخ اعتبار ویزای مولتی کانادا بستگی زیادی به اعتبار پاسپور       -3
 .شرایط خوبی داشته باشد



دقت شود که چیزی به عنوان اعتراض برای رفع ریجکت ویزای توریستی کانادا وجود ندارد پس بهتر است که       -4
ز است که انگشت نگاری از نواقص موجود را رفع کنید و مجدداً برای ویزای مولتی کانادا اقدام کنید. از سوی دیگر نیا

 .نظر هزینه نیز ارزیابی شود

در صورتی که دعوت نامه داشته باشید مسیر اخذ ویزای مولتی کانادا برای شما آسانتر است و این موضوع سبب       -5
ولتی ممی شود که شاخص های خاصی برای این گزینه داشته باشید. از یاد نبرید که دسترسی به دعوت نامه برای ویزای 

 .کانادا از کارهای سخت است اما سبب می شود که شانس شما بیشتر شود

سوپر ویزای توریستی مخصوص والدین است و با ویزای مولتی فرق دارد. سوپر ویزا کانادا مخصوص کسانی است       -6
و شامل دعوت نامه مخصوص که اقامت دائم این کشور را دارند و این گزینه برای پدربزرگ و مادربزرگ گزینه خوبی است 

 .سال سن داشته باشد 18می شود. دقت کنید که فردی که دعوت نامه را ارسال می کند باید باالی 

دقیقه  20مراحل بیومتریک کانادا شامل موارد زیر است: نیاز است که به مراکز وی سی ای مراجعه کنید و در کمتر از 
 .نیاز است که کارمند سفارت از شما عکس تمام رخ دیجیتالی تهیه کند تست بیومتریک را پشت سر بگذارید. در ابتدا

سپس در مرحله بعد اثر انگشت شما با قرار دادن انگشت روی اسکنر ثبت می شود. در این بخش نیازی به مهارت زبان 
 .انگلیسی نیست و در مراحل انگشت نگاری از شما مصاحبه صورت نمی گیرد

 دا تضمینی چقدر استهزینه ویزای توریستی کانا

 

 ت؟در اسسوال اینکه آیا برای اخذ ویزای مولتی کانادا روش تضمینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، هزینه چق

 .اینکه بگوییم اگر این راه را بروید صدور ویزای توریستی برای شما کامالً تضمینی است جمله اشتباهی است

 .به طور کلی منظور تضمین برای اخذ ویزای توریستی این است که همه چیز دقیق و درست صورت بگیرد



 .دقت کنید که در این شرایط میزان ریجکت درخواست ویزای مولتی کانادا باز هم کمتر می شود

دقت داشته باشید که به طور کلی شانس افراد برای دریافت ویزای توریستی به صورتی ارزیابی می شود که مدارک و 
 .شرایط کاملی داشته باشد

لتی کانادا در نظر گرفته می شود که به نوعی تضمین مسیری دو عامل مهم و حیاتی در موفقیت درخواست ویزای مو
 :است که در پیش می گیرید

 .تکمیل درست و دقیق و بازبینی فرم ویزا که نیاز به مشاوره و راهنمایی های الزم دارد

 در این زمینهمجاب کردن افسر مهاجرت که باز هم نیاز به بررسی سواالت پر تکرار دارد و باید فردی راهنمایی های الزم 
 .را به شما ارائه دهد

هزینه ای بابت تضمینی بودن ویزای کانادا از شما اخذ نمی شود و هزینه ها در راستای ترجمه و شرایط و مدارک است و 
 .همینطور شانس شما برای موفقیت بیشتر و بیشتر می شود

 .در نظر گرفته می شودهزینه ای نیز برای انگشت نگاری و همینطور هزینه صدور ویزا و سفارت 

یک سری هزینه ها نیز مربوط به مشاوره هایی است که دریافت می کنید که هرچه شخص تسلط بیشتری داشته باشد 
 .موفق تر خواهد بود

موضوع جالب اینکه بر اساس قوانین جدیدی که از سوی دولت مهاجرتی کانادا دیده می شود از این پس به جای ویزای 
 .ساله به اتباع ایرانی ارائه دهند 5ار ورود، ایرانیان می بایست ویزای مولتی یا سینگل و یا یک ب

 .در موارد خاص فقط ویزای سینگل یا دو بار ورود ارزیابی می شود

 ویزای تضمینی تحصیلی کانادا و شخص همراه چیست

ماهه در نظر گرفته  6براین اعتبار آن است، بنا Temporary Resident Visa ویزای همراه دانش آموزی کانادا از نوع ویزای
می شود و تا زمانی که تحصیالت فرزند شما در این کشور ادامه داشته باشد شرایط برای تمدید این ویزا برای والدین 

 .وجود دارد

برای کانادا به دستمان رسیده است، افسر مرزی کانادا مدت زمان قانونی  cic بنابر اطالعاتی که از سوی وبسایت دولتی
 :حضور شما در این کشور در نظر می گیرد

  در صورتی که افسر مربوطه پاسپورت شما را مهر کرده باشد و همینطور تاریخ مشخصی روی آن زده شده باشد
 .که زیر آن برچسب همراه دانش آموزی نوشته شود می بایست طبق تاریخی که قید شده است کانادا را ترک نمایید

  زی، پاسپورت شما را مهر کرده باشد و ویزای توریستی و اقامت موقت کانادا را به شما ارائه در صورتی که افسر مر
 .است، ترک نمایید Valid until دهد می بایست خاک کانادا را بر اساس تاریخ قید شده که در بخش

  ماهه داشته  6در صورتی ک افسر مهاجرت پاسپورت را بدون نوشتن تاریخ مهر کند و شما می توانید اقامت
 .باشید

 

 



 شرایط کار برای شخص همراه در کانادا به چه صورت است؟

 :برای پاسخ به این سوال نیز است که دو دیدگاه ارزیابی شود

سال باشد و دریافت  19یا  18دیدگاه اول به این صورت است که اگر فردی که برای تحصیل وارد کانادا شده است باالی 
و همسر و فرزندان خود را با خود ببرد شرایط برای ویزای همراه دانشجویی فراهم می  پذیرش دانشگاهی داشته باشد

 .شود و همسر وی می تواند درخواست اجازه کار تمام وقت داشته باشد

سال دارد و توانسته اخذ پذیرش تحصیلی از این کشور را بگیرد و در واقع به  18در نگاه دوم در شرایطی که فرد کمتر از 
ای دانش آموزی ارائه شده است به این ترتیب والدین وی می بایست برای ویزای همراه دانش آموزی درخواست او ویز 

 .دهند و اعتبار آن کوتاه مدت است. در این شرایط اجازه کار به والدین و اشخاص همراه دانش آموز داده نمی شود

آموز وارد کانادا می شود و فرد دیگر برای پوشش مالی اما شرایط به این صورت است که یکی از والدین به همراه دانش 
 .و پیوستن به خانواده می تواند در ایران مانه و درآمدزایی کند

دقت کنید که همراهی والد به معنی عدم نیاز به قیم دانش آموز نیست و دانش آموز باید یک قیم داشته و معرفی 
 .کند

 پروسه دریافت ویزای فوری کانادا چگونه است

 

 .برای اینکه اخذ ویزای کانادا برای شما در زمانی سریع صورت بگیرد، نیاز است که یک سری شرایط را مدنظر قرار دهید

 .خواست ویزای مولتی کانادا فرم های مربوط به ویزا را در ابتدا تکمیل نماییدشما باید برای در 

 .نیاز است که مدارک و اسناد و پشتیبان را به پرونده اضافه کنید



 :هزینه های ارزی ویزا و همینطور انگشت نگاری می بایست در نظر گرفته شود و یک سری موارد زیر نیز باید رعایت شود

گاه نیاز است که بر اساس درخواست و نیازی که صورت می گیرد یک سری معاینات پزشکی و یا پروسه انگشت نگاری 
 .ارزیابی شود و همینطور می بایست عکس بیومتریک نیز گرفته شود

 هنگام نیاز است که خارج از کشور کانادا اقدامی برای ویزای مولتی داشته باشید و دقت کنید که درخواست ویزا به
 .عزیمت به این کشور وجود ندارد

در صورتی که قرار است سفر شما به صورت خانوادگی صورت بگیرد و برای سفر و بازدید از کانادا باید اقدامات الزم را 
 .انجام دهید و نیاز است که فرم درخواست را به صورت کامالً مجزا تکمیل کنید

تی ندارد و متقاضی ایرانی باید درخواست ویزای مولتی را به یکی از کشورهای می دانیم که سفارت کانادا در ایران فعالی
 .همسایه ارائه دهد که ترکیه و امارات و ارمنستان در این لیست قرار گرفته اند

روش های متداولی در این راستا وجود دارد که سبب می شود بتوانید ویزای کانادا را دریافت کنید به صورت آنالین و یا 
 .روش وب سایت سفارت است از

متقاضی می بایست به وب سایت رسمی کانادا مراجعه نماید و حساب کاربری ایجاد کند و فرم درخواست ویزا را تکمیل 
 .کند و مدارک ویزا را آپلود سازد

 .از سوی دیگر نیاز است که نامه وقت انگشت نگاری دریافت شود

 .ی مصاحبه و انگشت نگاری صورت بگیردنیاز است که حضور در کنسولگری کانادا برا

 .نیاز است که مدارک ارائه شود و ارزیابی نهایی بررسی شود

 ویزای مولتی کانادا ارزان و افراد واجد شرایط چه شرایطی دارد

ویزای مولتی کانادا یکی از ویزاهای مناسب و ارزان قیمت با اقامت موقت است اما برای اخذ آن یک سری شرایط مطرح 
 :ت که باید در نظر بگیرید در غیر این صورت دچار مشکل می شویداس

ماهه را در نظر  6در ابتدا باید ثابت کنید که قصد ترک کشور کانادا را پیش از اتمام اعتبار ویزا دارید و بازه زمانی 
شرایط مختلف را میگیرید. این بخش بسیار بسیار مهم است و باید افسر سفارت را در این راستا متقاعد سازید و 

 .مدنظر قرار دهید

موضوع دیگر این است که می بایست تمکن مالی شما برای هزینه های شخصی و همینطور اعضای خانواده ارزیابی شود. 
این هزینه ها هم برای رفت و هم برگشت محاسبه می شود پس با حساب خالی نمی توان انتظار اخذ ویزای مولتی کانادا 

 .را داشت

ما از قانون بسیار مهم است و نباید هیچ نوع سابقه جنایی و کیفری داشته باشید این موضوع اهمیت زیادی تابعیت ش
 .دارد

 .نیاز است که به سوابق و رزومه شخصی خود استناد کنید و بررسی صورت بگیرد که تهدید برای امنیت کانادا ندارید

کامل و دقیق به آفیسر پرونده ارائه شود و این مدارک اهمیت همه مدارک مورد نیاز ویزای کانادا می بایست به صورت 
 .زیادی دارد



موضوع دیگر اینکه است که شخص باید در سالمت کامل باشد و تست کامل پزشکی ارزیابی می شود. این روزها که 
ت قیق و درسبازار کرونا داغ است تست پزشکی گسترده تر و قوی تر از قبل دنبال می شود و نیاز است که بررسی د

 .صورت بگیرد

کسانی که سابقه سفر خوبی ندارند در خصوص این ویزا دچار مشکل می شوند و بهتر است که در ابتدا فکری به این 
 .حال کنند

 قیمت اخذ ویزای مولتی کانادا چقدر است

 ادا به شما ارائه شود در اینبرای اینکه بتوانیم مثالی با عدد و رقم بیاوریم تا شرایط برای هزینه اخذ ویزای مولتی کان
دالر کانادا در نظر گرفته می شود که این رقم  100راستا یک سری مراحل می بایست بررسی شود. هزینه درخواست ویزا 

 .گاه کم و زیاد نیز می شود

 .دالر در نظر داشته باشید 85معموالً برای انگشت نگاری باید 

ز مواردی است که باید حداقل در نظر بگیرید. مبلغ مورد نظر باید از طریق دالر کانادا ا 175به طور کلی مبلغ حداقل 
 .کردیت کارت معتبر بین المللی پرداخت شود

دالر در  500در صورتی که قرار باشد به صورت خانوادگی اقدام کنید برای دریافت ویزای مولتی کانادا می بایست هزینه 
 .دالر کانادا است 170در مجموع نیز نظر بگیرید و همینطور هزینه انگشت نگاری 

 .اما یک نکته بسیار مهم برای ایرانیان وجود دارد

این که عموم متقاضیان ایرانی دسترسی به حساب حقیقی و معتبر ویزا کارت و مستر کارت ندارند و در این زمینه حتی 
 .به جزئیات پروسه درخواست ویزای مولتی نیز اشراف ندارند

 .یح فرم یکی از مواردی است که بارها به مشکل بر می خوردمثالً پر کردن صح

ترجمه ای که برای مدارک صورت می گیرد نیز باید به دقت باشد و همه این موارد برای اخذ ویزای مولتی کانادا اهمیت 
 .زیادی دارد

دقت کنید که شما ویزای مولتی کانادا را به صورتی می توانید دریافت کنید که از نظر اعتبار در شرایط خوبی قرار داشته 
 .باشد و این موضوع سبب می شود که از ریجکت شدن آن تا حد زیادی جلوگیری شود

 .به حد مناسبی می رساندهزینه هایی که در زمینه مشاوره اخذ میشود شانس شما برای اخذ ویزای مولتی را 

از یاد نبرید که ویزای مولتی کانادا به طور کلی در لیست ویزاهایی قرار دارد که برای ایرانیان گزینه خوبی محسوب می 
 .شود

 بایدها و نبایدها در خصوص ویزای رایگان کانادا

ویزا به صورت مجدد اقدام کنید. در در صورتی که زمان ویزای توریستی کانادا تمام شده است نیاز است که برای صدور 
 .واقع اینکه ویزای دارید دلیل بر تمدید ویزای جدید نیست اما شاید در این مسیر به شما کمک زیادی نماید

بهتر است چند هفته پیش از زمان سفر خود برای دریافت ویزای توریستی کانادا یک سری اقدامات انجام دهید در این 
 .میل فرایند ویزا کافی استصورت زمان شما برای تک



 

بهتر است که فرم درخواست ویزای خود را با دقت زیاد بررسی کنید و همه بخش های آن را دقیقاً پر کنید و بازبینی 
 .داشته باشید تا بخشی از قلم نیفتاده باشد

 

باشید این نکته به شما  همه فرم ها و مدارکی که جنبه حمایتی دارد برای ثبت درخواست ویزای خود را به همراه داشته
 .کمک می کند تا پیشرفت بهتری داشته باشید

هرگز مدارک اشتباهی برای ویزا ارائه ندهید این مدارک برای شما دردسرساز می شود و شانس خود را برای همیشه در 
 .خصوص اخذ ویزای کانادا از دست می دهید

 

 .واضح توضیح دهیدبرای درخواست ویزا سعی کنید حقایق را به نحوه درست و 

با ویزای توریستی کانادا فقط می توانید به دنبال کار باشید و وقتی کار و شرایط آن پیدا شد می توانید از کارفرما بخواهید 
 .تا دعوت نامه برای شما ارسال نماید. در این صورت باید به ایران باز کردید و برای ویزای کار کانادا به سفارت اقدام کنید

 .ر کانادا نیاز است که حتماً باید مدرک آیلتس داشته باشیدبرای کا

 

هفته زمان نیاز دارد این در شرایطی است که مدارک شما کامل  6الی  2دقت شود که معموالً ویزای توریستی کانادا بین 
 .باشد در غیر این صورت دلیل ریجکت شدن به شما اعالم می شود

 14توریستی پس از ارسال انگشت نگاری و عکس برداری دیده می شود بین تخمین مدت زمانی که برای جواب ویزای 
 .روز کاری است و در این پروسه ویزای توریستی به دست شما می رسد 90الی 

 

تمکن مالی برای اخذ ویزای توریستی کانادا طبق شرایط و هزینه های زندگی در کانادا تعریف می شود و شاید نتوان عدد 
 .نه ارائه داد اما باید هزینه کافی برای اقامت موقت در این کشور را داشته باشیددقیقی در این زمی

 

برای اخذ ویزای توریستی کانادا باید همه تالش خود را کنید تا ثابت کنید که قصد بازگشت به کشور خودتان را دارید در 
 .غیر این صورت دچار مشکل می شوید و پروسه کاری شما زیر سوال می رود

 

 .کنید که این موضوع از سوی دولت نیز ارزیابی می شود و شامل موارد خاص استدقت 

 

 



 …و در پایان

کنید قسمتی از مقاله برایتان نامفهوم آمده و نیامده، و حس میکنید مطلبی باید در این مقاله میدر پایان اگر فکر می
ه یا کامنت ها، از تشکر و سالم و احوالپرسی ها، مطرح کنید. در قسمت دیدگااست یا سوالی دارید، در بخش دیدگاه

م. ایها سواالت خوبی مطرح شده که برخی را پاسخ دادهبپرهیزید و سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید. در کامنت
 ها بیندازید؛شاید پاسخ سوال شما هم آنجا باشد. پس قبل از پرسیدن سوال نگاهی به قسمت کامنت

 در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد؛تلفن های پشتیبانی ما 

 ویزاِی شینگن، با کارشناسان ما تماس بگیرید تضمینی همچنین برای اخذِ 

۰۹۱۰۴۶۸۹۸۹۸–۰۲۱-۸۸۴۴۴۸۱۸  
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