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 ویزای کاناداالزم ثبت نام آنالین مدارک چک لیست 
  

 و یا هر نامه ای که به پرینت حساب بانکی به نام شخص دعوت کننده  در کانادا شامل :  مربوطه/ شرکت  نامه حمایت مالی شخص

 حمایت مالی دعوت کننده باشد(منظور اثبات 

 اسکن و یا فایل بلیط رزرو شده ایران به کانادا 

 مالیات به نام شخص  در آمد سالیانه و کسرمرتبط با  مدارکشامل: کپی  هلی شخص / شرکت حمایت کنندمدارک اثبات منابع ما

تبط با دریافت حقوق از کارفرما ، نامه های مر Canada Revenue Agency( اخذ شده از T1 Slipیا  T1گواهی ) دعوت کننده 

 ی مبنی بر اثبات منابع درآمد شخص حمایت کننده در کاناداسمو یا مدارک مشابه و ر

  متقاضی)شخص / شرکت( ، پرینت حساب بانکی دریافت حقوق از کارفرما رسمی مدارک مرتبط با در آمد متقاضی شامل : گواهی  (

 ماه تا دو سال گذشته( و یا هر مدرک رسمی و امضا شده ی دیگری که گواه بر درآمد متقاضی باشد 6

 کثر مدارک زیر را تهیه نماید:احتی االمکان  خود در کانادا بر می آیدسفر و اقامت  متقاضی باید برای اثبات اینکه از عهده مخارج 

o  ترجمه رسمی( شتهماه گذ 4حساب بانکی خود در پرینت( 

o ترجمه رسمی( یش حقوقیف( 

o  ترجمه رسمی( اشتغال و گواهی اثبات دارایی و کسب و کارگواهی( 

o ترجمه رسمی( پرینت حساب بانکی در کانادا به نام شخص( 

o ترجمه رسمی( و مدارک مشابه و معتبر دیگر( 

 اسکن تمامی صفحات مهر خورده و ویزا خورده ی پاسپورت  

  اسکن تمامی صفحات مهر خورده و ویزا خورده ی پاسپورتهای قبلی 

 با کیفیت و مطابق با استانداردهای سفارت(پرسنلی ) عکسل اصلی اسکن و یا فای 

 ترجمه رسمی( گواهی رسمی اشتغال به کار / تحصیل( 

 مدارک اثبات رابطه فامیلی با دعوت کننده 

 ترجمه رسمی و تایید شده شناسنامه 

 دعوت نامه 

دانشجویان ایرانی و دانشجویانی که ساکن ایران بوده و قصد ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس یا دکترا در کانادا دارند الزم است 

 تا عالوه بر مدارک تاکید شده در وب سایت، اطالعات و مدارک زیر را نیز تامین نمایند:

 رزومه کامل با ذکر تمامی تاریخ ها 

 ر کانادارشته تحصیلی مورد نظر د 

  کرد خواهید کار آن روی بر کانادا در که عنوان و توضیح در خصوص تز پیشنهادی 

 نام و مشخصات تماس سوپروایزر یا استاد راهنما در کانادا 

 نام و مشخصات تماس سوپروایزر یا استاد راهنما در ایران 

 لیست انتشارات، مقاالت و تحقیقات 

  لطفا مشخصات کامل شخص یا سازمانی را که هزینه تحصیل شما  (  متقاضی درکانادامشخص نمودن منبع تامین هزینه تحصیلی

 )در کانادا را تقبل می کند، ذکر نمایید
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