
 

 

 انواع ویزای کانادا 

 مقدمه ای بر انواع ویزای کانادا 

اخذ انواع ویزای کانادا را در این مقاله   مهاجرت به کشور کانادا از طرق مختلف و چگونگی   شرایط

مورد تحقیق و بررسی علمی قرار خواهیم داد. انواع ویزای کانادا چیست؟ چه شرایطی برای اخذ 

ویزای کانادا مورد نیاز است؟ مدارک مورد نیاز برای اخذ انواع ویزاهای کانادا را نام ببرید؟ کشور 

قه مندان به مهاجرت از ایران می باشد. از دالیل اصلی کانادا همیشه یکی از گزینه های اصلی عال

که باعث می شوند کشور کانادا مقصد سیل عظیمی از ایرانیان باشد، می توان به انگلیسی زبان بودن 

کشور کانادا، مهاجر پذیر بودن آن، کیفیت باالی زندگی، سیستم آموزشی قوی و نرخ بیکاری پایین 

خواست زیاد متقاضی مهاجرت به کانادا، ما تصمیم گرفتیم در این مقاله آن اشاره کرد. با توجه به در

تمامی راه های مهاجرت به کشور کانادا و انواع ویزای کانادا را به صورت جامع و کامل بررسی نمائیم. 

امیدواریم با خواندن این مقاله با تمامی شرایط اخذ ویزاهای مختلف کشور کانادا آشنا شوید و در 

 مشاوره ای موسسه ه عالقه مند به اخذ ویزای این کشور هستید، می توانید با کارشناسان صورتی ک

تماس بگیرید و مشاوره رایگان در مورد چگونگی مهاجرت به کانادا دریافت نمائید. عالوه   ملک پور 

را در مورد شرایط اخذ انواع ویزاهای کانادا در   بر این، شما همراهان عزیز می توانید سواالت خود 

 فایل ویدیویی کوتاه از استاد ملک پور و کارشناسان موسسه پرسیده و در اینجا آپلود نمائید. 

 مباحثی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد، به شرح زیر می باشند : 

 



 

 

 انواع ویزای کانادا  •

 سوپر ویزا کانادا •

 تعطیالت کانادا ویزای کار در  •

 ویزای دیپلماتیک یا سیاسی کانادا •

 ویزای محرمانه کانادا  •

 ویزای تسهیالت کانادا  •

 ویزای کسب و کار یا نمایندگی کانادا •

 ویزا برای افرادی که با هدف تولد فرزند وارد کانادا می شوند •

 ویزا برای افرادی که می خواهند اعضای بدن خود را اهدا کنند  •

 ویزای کانادا نیاز دارد؟ چه کسی به   •

 انواع ویزای توریستی کانادا •

 انواع ویزای دائم کانادا  •

 انواع ویزای مهاجرتی کانادا •

 انواع ویزای همراه کانادا •

 انواع ویزای موقت کانادا •

 مراحل درخواست ویزای کانادا •

 تعرفه ویزای کانادا  •

 مشاوره ویزای کانادا •



 

 

 مدارک الزم برای اخذ ویزای کانادا •

 مبتنی بر تجربه در کاناداویزای   •

 سواالت مرتبط با ویزای کانادا •

 نتیجه گیری در مورد انواع ویزای کانادا •

 انواع ویزای کانادا 

به عبارتی همانطور که می دانید برای رفتن به کشور کانادا، داشتن ویزای این کشور الزامی است.  

انواع    این کشور امکان پذیر است. ویزای کانادابا ویزای  تنها  دیگر، اجازه ورود به خاک کشور کانادا  

توان   می  ها  آن  ترین  مهم  از  که  دارد  از جمله مختلفی  کانادا،  مواردی  ویزا  در   سوپر  کار  ویزای 

تعطیالت کانادا، ویزای دیپلماتیک یا سیاسی کانادا، ویزای محرمانه کانادا، ویزای تسهیالت کانادا، 

ویزای کسب و کار یا نمایندگی کانادا، ویزا برای افرادی که با هدف تولد فرزند وارد کانادا می شوند 

هر کدام از این ویزا ها   را نام بردنند،  و ویزا برای افرادی که می خواهند اعضای بدن خود را اهدا ک

به منظور و هدف خاصی برای شخص متقاضی صادر می شود که در زیر به بررسی تک تک این 

 ویزاها خواهیم پرداخت.   

 : سوپر ویزا کانادا   •

با سوپر ویزا کانادا که یکی از انواع ویزاهای کانادا محسوب می شود، شخص اجازه اقامت به 

طوالنی در کانادا را دارد. سوپر ویزا کانادا تنها برای پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ  مدت

ادا در  افرادی که پاسپورت کانادا یا اقامت دائم کانادا را دارند، صادر می شود. سوپر ویزای کان



 

 

واقع نوعی ویزای توریستی است که در زیر مجموعه این نوع ویزا قرار می گیرد، سوپر ویزای 

کانادا به خانواده فرد مقیم کانادا این امکان را میدهد که حدود دو سال در کشور کانادا اقامت 

ای ده  داشته باشند و پس از اتمام اعتبار گذرنامه خود با یک درخواست ساده از مزایای ویز

 .ساله کانادا بهره مند می شوند

ویزای کار در تعطیالت کانادا همانگونه که از اسم آن پیداست، :  ویزای کار در تعطیالت کانادا •

به شخص متقاضی اجازه کار کردن در کشور کانادا در تعطیالت را می دهد یعنی اشخاصی 

ل که می خواهند به کانادا سفر کنند ولی هزینه مربوط به سفر به کانادا را نمی توانند متقب

شوند می توانند هنگام سفر کردن به کشور کانادا کار کنند. دریافت ویزای کار در تعطیالت 

کانادا شرایط خاصی ندارد و به صورت اتفاقی و تصادفی برای افراد این نوع ویزا صادر می 

شود، متقاضی می تواند با داشتن مجوزهای موقت در کشور کانادا به طور قانونی زندگی کند 

 .ماه اعتبار دارند  24تا   12شغل شود، این نوع از مجوزها حدود  و صاحب  

یا سیاسی کانادا   • افراد سیاسی کشور های مختلف برای ویزای دیپلماتیک  : دیپلمات ها و 

ود در کشور کانادا و وظایف رسمی که به آن ها محول شده است، می انجام امور اداری خ

 و   ها دیپلمات توانند برای ورود به کانادا درخواست ویزای دیپلماتیک یا سیاسی کانادا کنند.

 بهره  ورود  بار   چند  ساله  3  ویزای  از  است با توجه به اقتضای شرایط  سیاسی ممکن   مقامات 

 کنند   می  سفر  کانادا  به  خود  اعتبار  دریافت  برای  که  هایی  دیپلمات  مورد  در  این.  شوند  مند

 قبل   باید  کنند   می   سفر  کانادا   به   خود اعتبار  دریافت   برای   که  هایی دیپلمات .کند  نمی   صدق 



 

 

 این   در .  باشند  ویزا  از   معاف   اگر  حتی   کنند،  اقدام  موقت   اقامت   ویزای  برای  کانادا   به   سفر  از

 . کنند  برای این افراد صادر   را  ماه   3  مدت  به   ورود  بار   چند   ویزای  باید  افسران ویزا  موارد،

: دیپلمات ها و افراد سیاسی که جزء افراد مهم و رده باال یک کشور به ویزای محرمانه کانادا   •

حساب می آیند ولی امکان اخذ ویزای دیپلماتیک یا سیاسی کانادا را ندارند، می توانند برای 

مثال ماموریت و یا بازدید خود در کشور کانادا برای ویزای محرمانه کانادا امور خود به عنوان  

به صورت کلی افرادی که نتوانند به هر دلیلی ویزای رسمی از کانادا اخذ کنند،  اقدام کنند.

 می توانند با هماهنگی اداره مهاجرت کانادا ویزای محرمانه به هر منظوری استفاده نمایند.

: ویزای تسهیالت کانادا که یکی دیگر از انواع ویزای کانادا است، به ویزای تسهیالت کانادا   •

افرادی اعطا می شود که شهروند کانادا هستند و عالوه بر تابعیت کشور کانادا، تابعیت کشور 

را نیز دارند ولی پاسپورت کشور کانادا را در حال حاضر ندارند و برای امور ضروری   دیگری

 گری  تسهیل  برچسب ویزای د و رفتن به کشور کانادا ویزای تسهیالت کانادا را می گیرند.خو

 ویزای   روی  بر  کانادایی  پاسپورت  دریافت  برای  شدید  های  سختی  دلیل  به  یا تسهیالت کانادا

 . شود می  زده  فرد  دیگر  ملیت

: ویزای کسب و کار یا نمایندگی کانادا به کسانی که ویزای کسب و کار یا نمایندگی کانادا   •

 به قصد کارهای تجاری برای راه اندازی بیزینس می خواهند وارد کانادا شوند، داده می شود. 

قصد سفر   کانادا  به  تجاری   افراد  از  گروهی  یا  فردی  عنوان  به   تجاری  اهداف  با   حتی افرادی که

 دارند، می توانند جهت این نوع ویزا اقدام کنند. 



 

 

: افرادی که تمایل دارند فرزند  ویزا برای افرادی که با هدف تولد فرزند وارد کانادا می شوند  •

خود را در کانادا به دنیا آورند، می توانند درخواست خود را برای ویزای افرادی که با هدف 

  شرایط   تمام   که  شود  می   داده  افرادی  به  ویزا   ایننند.  تولد فرزند وارد کانادا می شوند، ثبت ک

. کنند  زایمان   کشور  این   در   خواهند   می   و   هستند   باردار  و  دارند   را   کانادا  در   موقت   اقامت

 .شود  کانادا  شهروند  خودکار طور به  نوزاد  شود  می   باعث  کانادا  در  زایمان

اهدا کنند   • افرادی که می خواهند اعضای بدن خود را  برای  : کسانی که می خواهند ویزا 

عضوی از بدن خود را به کسی که شهروند کانادا است و یا اقامت دائم کانادا را دارد، اهدا 

کانادایی    برای این نوع ویزا تاییدیه پزشک معتمد  کنند، می توانند برای این ویزا اقدام کنند. 

 بیمارستان مقصد مورد نیاز است.  پزشک و  و تاییدیه   در کشور مبدا

 چه کسی به ویزای کانادا نیاز دارد؟

سوال مهمی که برای متقاضیان مهاجرت به کشور کانادا پیش می آید، این است که چه کسی به 

برخی کشورهای جهان برای رفتن به کشور کانادا و زندگی کردن ویزای کانادا نیاز دارد؟ شهروندان  

اما  توانند وارد کانادا شوند.  با پاسپورت کشور خود می  ندارند و  نیاز  در آن به هیچ گونه ویزایی 

کشورهای زیادی نیز وجود دارند که اگر شما شهروند آن کشور هستید، برای ورود به خاک کانادا 

کشور هست که شهروندان آن ها برای زندگی   148ادا نیاز دارید. حدود  حتماً به ویزای کشور کان

کردن در کانادا، سفر کردن به کانادا و ورود به خاک این کشور نیاز به ویزا دارند که کشور ایران از 



 

 

، تفریح، سفر، کار، زندگی و ...  رفتن به کشور کانادا برای    برای جمله این کشور ها می باشد. پس  

 . الزامی استمرتبط با هدف خود برای ورود به کشور کانادا  ای  داشتن ویز

 انواع ویزای توریستی کانادا 

. است که در ادامه به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت  یکی از انواع ویزای کاناداویزای توریستی  

افرادی که قصد سفر به کشور کانادا را دارند، کسانی که می خواهند به اقوام خود در کشور کانادا 

واجد شرایط  سر بزنند و افرادی که قصد بازدید از یک نمایشگاه، گالری، شرکت و ... در کانادا دارند،  

ورود به کشور کانادا و . ویزای توریستی کانادا اجازه  هستندانواع ویزای توریستی کانادا  برای اخذ  

داشتن دعوت ماه برای هر بار وارد شدن به کانادا را می دهد.    6ماندن در این کشور به مدت حداکثر  

انواع ویزای توریستی دریافت  برای    الزم شرط  اولین  نامه از طرف یک شرکت یا شخص کانادایی،  

به دو  یم این نوع ویزای را می توانبریم، نام بنواع ویزای توریستی کانادا را گر بخواهیم ا . ااستکانادا 

 Single. ویزای توریستی Multipleو ویزای توریستی  Singleنوع تقسیم کرد : ویزای توریستی 

یک ساله است و شخص با این ویزا تنها یکبار اجازه ورود به کشور کانادا را دارد. اما در مورد ویزای 

 6سال اعتبار دارد و با آن شخص می تواند حداکثر    10، این نوع ویزا به مدت  Multipleتوریستی  

ساله است و   5ماه در سال را در خاک کانادا زندگی کند. با توجه به اینکه پاسپورت ایرانی ها کالً  

کانادا شود،    Multipleسال معتبر است، پس اگر کسی موفق به اخذ ویزای توریستی   5فقط برای  

 رای اعتبار است.سال دا  5ی به مدت  ویزای توریستی و

 انواع ویزای دائم کانادا 



 

 

صادر می ( کشور کانادا  prاقامت دائم )برای شخص  نواع ویزای کانادا که از همان ابتدا  یکی دیگر از ا

اقامت دائم وارد    شود، ویزای دائم این کشور است. با  روش هایی که شخص از همان لحظه ورود 

کشور کانادا شود، محدود می باشند. از انواع ویزای دائم کانادا می توان روش اسکیلد ورکر و استارت 

انجام می شود، به نیروی   express entryآپ را نام برد. روش اسکیلد ورکر که تحت عنوان برنامه  

ابقه کار حرفه ای در زمینه رشته تحصیلی خود دارند، این اجازه را می کار متخصص و ماهر که س

دهد که واجدین شرایط با اقامت دائم وارد کشور کانادا شوند و مشغول به کار و فعالیت در حیطه 

فاکتورهایی   بنا شده است،امتیاز بندی  که بر اساس  برنامه اکسپرس اینتری  در  شغلی خود شوند.  

سابقه کار، سطح زبان و ... فرد در اخذ امتیاز الزم برای این پلن مهاجرتی بسیار سن، تحصیالت،    ثلم

استارت آپ   دیگری که به واسطه ان شخص اقامت دائم کانادا را اخذ می کند،  . برنامهمهم می باشند

. در این روش شخص باید ایده نو و بکری که تاثیر بسیاری در رشد اقتصاد کشور استیا نوآفرینی  

دا دارد ارائه دهد. روش استارت آپ را می توان جزء برنامه های سرمایه گذاری کشور کانادا به کانا

هزار دالر کانادا بابت نوشتن ایده استارت آپی و هزینه   100حساب آورد. در این روش شخص تقریباً  

 های کارهای اقامت پرداخت می کند. 

 انواع ویزای مهاجرتی کانادا 

انواع مختلفی از ویزا برای مهاجرت به کانادا وجود دارد که اگر بخواهیم انواع ویزای مهاجرتی کانادا 

را نام ببریم، باید به ویزای تحصیلی، ویزای کاری و ویزای سرمایه گذاری اشاره کرد. ویزای تحصیلی 

یل در دانشگاه ها، که یکی از انواع ویزای کانادا شمرده می شود، برای شخصی که قصد ادامه تحص 



 

 

کالج و مدارس کانادا را دارد، صادر می شود. برای ویزای تحصیلی کشور کانادا سن، گپ تحصیلی 

دانشجو و مدرک زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و کسانی که موفق به اخذ پذیرش از یک 

اقدام کنند. کسانی که   موسسه آموزشی در کانادا می شوند، می توانند برای ویزای تحصیلی کانادا

پیشنهاد شغلی یا جاب آفر از طرف یک کارفرما کانادایی داشته باشند، می توانند درخواست ویزای  

از چندین می باشد که  یکی دیگر از انواع ویزای کانادا  کار کانادا کنند. ویزای سرمایه گذاری در کانادا  

. در روش های ممکن استو استارت آپ  ثبت شرکت، کارآفرینی، خرید بیزینس  روش مختلف مانند  

ثبت شرکت، کارآفرینی و خرید بیزینس، شخص متقاضی باید سابقه کار مدیریتی و داشتن یک  

بیزینس در ایران را داشته باشد و بسته به استان و شهری که برای راه اندازی بیزینس و زندگی خود 

هزار دالر می تواند باشد. در این   600تا    هزار دالر   100در نظر گرفته است، مبلغ سرمایه گذاری از  

روش ها، برای شخص در ابتدا ویزای کاری موقت صادر می شود و فرد با این ویزا می تواند وارد 

 کانادا شود و بیزینس خود را راه اندازی کند و پس از آن برای اقامت دائم کانادا اقدام کند.

 انواع ویزای همراه کانادا 

دی که برای انواع ویزای کانادا اقدام می کنند، متأهل هستند و می خواهند در درصد زیادی از افرا

مورد انواع ویزای همراه کانادا و چگونگی اخذ ویزای همراه برای هر روش اطالع داشته باشند. در این 

 قسمت ما شرایط انواع ویزای همراه کانادا را به تفصیل برای شما عزیزان شرح خواهیم داد. فرد اصلی 

 18که موفق به اخذ ویزای تحصیلی کشور کانادا می شود، می تواند برای همسر و فرزندان خود تا  

را دریافت می کند،   open work permit  نفر اصلی کهسال درخواست ویزای همراه کند. همسر  



 

 

آپ . در مورد روش اسکیلد ورکر و استارت کار کندصورت تمام وقت در کانادا  این اجازه را دارد که

که فرد متقاضی اقامت دائم اخذ می کند، برای همراه وی یعنی همسر و فرزندان نیز اقامت دائم  

سالگی نیز شامل   22صادر می شود. الزم به ذکر است که در برنامه استارت آپ کانادا فرزندان تا  

صورت تمام وقت   پرونده می شوند. تمامی افرادی که با اقامت دائم وارد کانادا می شوند، اجازه کار به

و راه اندازی بیزینس نیز دارند. کسی که با ویزای کاری وارد کشور کانادا می شود، می تواند همسر 

سال خود را همراه خود به کانادا ببرد. در مورد برنامه های کارآفرینی نیز همسر و   18و فرزند زیر  

ی توانند به صورت همزمان با سال ویزای موقت و ویزای همراه اخذ می کنند و م  22فرزندان تا  

 شخص اصلی وارد کشور کانادا شوند.  

 انواع ویزای موقت کانادا 

صورت با آن شخص می تواند به  است که    کانادا یکی دیگر از انواع ویزای کانادا  ویزای موقت کشور

 ویزای کارآفرینی  ریستی، ویزای تحصیلی، ویزای کاری وویزای تو  در کشور کانادا زندگی کند.موقت  

از انواع ویزای موقت کانادا هستند که شخص با آن ها به صورت موقت می تواند در کانادا زندگی 

، به حساب می آیدویزای توریستی کانادا که از انواع ویزای کانادا، ویزای موقت این کشور،  با  .  کند

. ویزای تحصیلی نیز به داردرا در خاک کانادا  ماه در سال    6اجازه اقامت به مدت حداکثر  شخص  

مدت طول تحصیل برای شخص متقاضی صادر می شود و با این ویزا شخص اجازه تحصیل و کار به 

 3فارغ التحصیلی، شخص متقاضی اجازه اقامت به مدت حداکثر    . بعد ازصورت نیمه وقت را دارد

انادا اقدام کند. افرادی که با سال در کانادا را دارد و می تواند در طول این مدت برای اقامت دائم ک



 

 

ویزای کاری و کارآفرینی به قصد کار کردن و ایجاد بیزینس با ویزای موقت کاری وارد کشور کانادا 

 می شوند، می توانند وارد پروسه اکسپرس اینتری شوند و اقامت دائم کشور کانادا را اخذ کنند. 

 مراحل درخواست ویزای کانادا 

ای کانادا را به صورت جامع و دقیق برای شما عالقه مندان به مهاجرت به کانادا بعد از اینکه انواع ویز

بررسی کردیم، در این قسمت مراحل درخواست ویزای کانادا را شرح خواهیم داد. بخش عمده از 

تواند  انجام می شود و شخص متقاضی می  امور مراحل درخواست ویزای کانادا به صورت آنالین 

به   با آفیسر به کارهای خود را  انگشت نگاری و مصاحبه  برای  تنها  انجام دهد و  اینترنتی  صورت 

صورت حضوری به اداره مهاجرت کانادا مراجعه کند. در مرحله اول شما باید مشخص کنید که تمایل 

دارید برای چه نوع ویزایی اقدام کنید. می توانید با مراجعه به سایت اداره مهاجرت کانادا، شرایط  

ب را  فرم خود  بودن  واجد شرایط  و در صورت  کنید  بررسی  نظر خود  مورد  ویزای  رای درخواست 

مخصوص به ویزای مربوطه را تکمیل کنید. یک کد مرجع به شما داده می شود که از طریق این 

کد، شما می توانید از تمامی مراحل درخواست ویزا و همینطور نتیجه فرم خود مطلع شوید. با ورود 

دولت کانادا، یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید و بعد از پر کردن فرم های   به سایت سفارت 

نمائید.   انواع ویزای کانادا را پرداخت  به  آپلود کردن مدارک الزم، هزینه مربوط  مرحله مربوطه و 

امور مربوط به انگشت به صورت کلی  اثر انگشت و    بعدی مراجعه به سفارت کانادا جهت ثبت چهره،

. درصورت نیاز به مصاحبه، شخص متقاضی انواع ویزای کانادا باید نامه انگشت نگاری می باشدنگاری  

و مدارک خود را به اداره مهاجرت و سفارت کانادا ارائه دهد و در جلسه مصاحبه و پرسش و پاسخ 



 

 

سفارت شرکت کند. پس از آن شخص منتظر جواب ویزای خود می ماند و در صورت پذیرفته شدن، 

 ی وی صادر می شود. ویزا

 تعرفه ویزای کانادا 

یکی دیگر از موضوعاتی که برای عالقه مندان به اخذ انواع ویزای کانادا بسیار حائز اهمیت می باشد، 

هزینه هایی که فرد بابت اخذ ویزای کانادا باید بپردازد، می باشد. به صورت کلی شخص متقاضی 

هایی برای درخواست و همینطور صدور ویزای خود می   انواع ویزای کانادا موظف به پرداخت هزینه

باشد. اگر شما تمایل به اخذ هر نوع از انواع ویزاهای کانادا دارید، باید هزینه ای را برای اپلیکیشن 

ای   فی به اداره مهاجرت کانادا پرداخت نمایید که بسته به نوع ویزا این هزینه متفاوت است. هزینه 

ویزای توریستی کانادا، سوپر ویزا کانادا، ویزای   جهت اخذیکیشن فی  پلکه شخص متقاضی بابت ا

دیپلماتیک یا سیاسی کانادا، ویزای کار در تعطیالت کانادا، ویزای تسهیالت کانادا، ویزای محرمانه 

کانادا، ویزای کسب و کار یا نمایندگی کانادا و ویزا برای افرادی که با هدف تولد فرزند وارد کانادا 

 150دالر است. برای ویزای تحصیلی و ویزای کاری به ترتیب   100باید پرداخت نماید،  د، می شون

دالر بابت اپلیکیشن فی باید پرداخت کرد. هزینه ای که فرد متقاضی ویزای مبتنی بر   155دالر و  

 دالر می  1040تجربه در کانادا و نیروی کار متخصص و ماهر بابت اپلیکشن فی باید پرداخت نماید،  

دالر بابت بیومتریک  85باشد. بجز هزینه اپلیکیشن فی، جهت اخذ انواع ویزای کانادا هزینه معادل  

دالر بابت صدور ویزا باید پرداخت کرد. تعرفه ویزای کانادا را برای انواع مختلف ویزاها شرح   45و  

رتی برای اخذ ویزای دادیم و اگر عالقه دارید در مورد تعرفه ویزای کانادا بابت کاری که وکیل مهاج



 

 

شما دریافت می کند، اطالع داشته باشید، باید به این موضوع واقف باشید که وکیل بسته به تایمی 

 که روی پرونده شما می گذارد حق الوکاله دریافت می کند. 

 مشاوره ویزای کانادا 

نه های مربوط به تمامی اطالعات مربوط به انواع ویزای کانادا، مراحل درخواست ویزای کانادا و هزی

هر یک از ویزاهای کشور کانادا را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. اما همانطور که می دانید پروسه 

اخذ انواع ویزای کانادا بسیار حساس می باشد و از آنجایی که نظر آفیسر در اعطای ویزای کانادا از  

های مربوط به ویزای انتخابی خود و ماهمیت بسیار زیاد برخوردار است، بهتر است در پر کردن فر

ارک می ارائه مدارک بسیار دقت نمائید. چرا که کوچکترین اشتباه شما در هر یک از مراحل و مد

تحت تأثیر قرار دهد. پیشنهاد ما به شما عزیزانی که قصد اخذ انواع ویزای   تواند پرونده مهاجرتی شما

کانادا را دارید، این است که با تکیه به وکیل خبره و متخصص در امور مهاجرت به کانادا، پرونده 

خود را با خیال راحت به وی بسپارید و از تجارب او در اخذ ویزای خود استفاده نمائید. موسسه 

ملکپور که یکی از دفاتر آن در کشور کانادا شهر ونکوور واقع شده است، می تواند شما را   مشاوره ای

در این امر مهم کمک کند و امور مهاجرتی شما را در اخذ انواع ویزای کانادا تسهیل بخشد. موسسه 

موفق  سال سابقه کار در امر مهاجرت به کانادا و دیگر کشورها دارد، پرونده های  18ما که بیش از 

بسیاری دارد. شما عزیزان می توانید با سپردن پرونده مهاجرتی خود به تیم قدرتمند موسسه که 

تمامی پرونده های مربوط به کشور کانادا توسط آقای مهندس افضلی که مشاور رسمی مهاجرت به 

 م نمائید.هستند، مدیریت می شوند، برای اخذ ویزای کشور کانادا اقدا  ICCRCکانادا و عضو سازمان  



 

 

 مدارک الزم برای اخذ ویزای کانادا 

پر تکرار می باشد، سواالت مربوط متقاضیان اخذ انواع ویزای کانادا    ی که در میان یکی دیگر از سواالت

اخذ   ی که شخص برای مدارکبا توجه به نوع ویزا،    می باشد.مدارک الزم برای اخذ ویزای کانادا    به

مدارک الزم جهت دریافت انواع ویزای کانادا به    در کلمتفاوت است.    نیاز دارد،انواع ویزای کانادا  

 :  عبارتند از 

 نامه درخواست ویزای کانادا •

 مدارک هویتی از جمله پاسپورت، شناسنامه، عکس، سند ازدواج در صورت متأهل بودن  •

 مدارک تحصیلی و مدارک کاری  •

 ویزای تحصیلی کانادا را دارند.نامه پذیرش از دانشگاه یا موسسه برای کسانی که قصد اخذ   •

مدارک کاری از جمله سوابق کاری، سوابق مدیریتی و داشتن بیزینس، جواز کسب، فیش  •

  ... و  افرادیحقوقی  دارند    که  برای  کارآفرینی  تمایل  یا  بیزینس  کانادا از طریق خرید  به 

 . مهاجرت کنند

ه بسته به انواع ویزای کانادا نامه تمکن مالی برای اثبات برآورده کردن هزینه های زندگی ک  •

 هزار دالر متغیر است.  100هزار تا    40از  

 گواهی سالمت پزشکی  •

 سوابق کیفری •

 



 

 

 ویزای مبتنی بر تجربه در کانادا 

یکی دیگر از انواع ویزای کانادا ویزای مبتنی بر تجربه در کانادا می باشد. . ویزای مبتنی بر تجربه در 

حداقل یک سال تجربه کار و تحصیل در کشور کانادا را دارند. این   کانادا شامل افرادی می باشد که

برنامه که اصطالحاً تجربه کانادایی نامیده می شود، به افرادی که حداقل یک سال در یکی از دانشگاه  

ها و موسسات آموزش عالی کشور کانادا درس خوانده باشند یا حداقل یک سال در یک شرکت یا 

ورت قانونی کار کرده باشند، این امکان را می دهد که از طریق برنامه اکسپرس کمپانی کانادایی به ص

اینتری برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کنند. بنابراین افرادی که از طریق ویزای مبتنی بر تجربه 

 در کانادا چه از طریق تجربه کار در شرکتی در کانادا و چه از طریق تحصیل در دانشگاه و کالجی در 

کانادا، در این کشور زندگی می کنند، می توانند برای مقیم دائم شدن و دریافت اقامت دائم کانادا 

 اقدام کنند.   

 سواالت مرتبط با ویزای کانادا 

 راه های مهاجرت به کانادا چیست؟  .1

کانادا  به  مهاجرت  های  راه  آپ  استارت  و  کارآفرینی  ثبت شرکت،  گذاری،  سرمایه  کار،  تحصیل، 

 .هستند

 ؟ چه ویزاهایی شامل انواع ویزای کانادا هستند .2

 می توان ویزای توریستی، ویزای موقت و ویزای اقامت دائم را نام برد.از انواع ویزاهای کانادا  



 

 

 انواع ویزای دائم کانادا را نام ببرید؟  .3

دریافت  اسکیلد ورکر و استارت آپ روش هایی هستند که شخص متقاضی از همان ابتدا اقامت دائم  

 می کند. 

 انواع ویزای موقت کانادا را نام ببرید؟  .4

ویزای تحصیلی، کاری و کارآفرینی به فرد متقاضی در ابتدا اقامت موقت اعطا می کنند که شخص 

 پس از آن می تواند برای اقامت دائم اقدام کند. 

 آیا ایرانی ها برای رفتن به کانادا به ویزا نیاز دارند؟  .5

 ی ورود به کانادا و اقامت در این کشور برای ایرانی ها الزامی است.بله، داشتن ویزا برا

 نتیجه گیری در مورد انواع ویزای کانادا 

کشور کانادا را در این مقاله مورد بررسی   اخذ هر کدام از ویزاهای مختلف انواع ویزای کانادا و شرایط  

ا را شرح دادیم، مدارک مورد نیاز برای علمی قرار دادیم. بعد از اینکه تفاوت هر نوع از ویزاهای کاناد

اخذ انواع ویزای کانادا و مراحل درخواست ویزا و همینطور هزینه های هر یک از آن ها را به تفصیل 

برای شما عزیزان بررسی کردیم. کشور کانادا بخاطر دالیل زیادی همیشه مقصد سیل عظیمی از 

لفی برای ورود به کشور کانادا وجود دارد و همینطور مهاجرین می باشد. با توجه به اینکه ویزاهای مخت

امکان اخذ اقامت دائم کشور کانادا از همان ابتدا وجود دارد، پیشنهاد می کنیم با مشاورین موسسه 

اقامت به کانادا  مشاوره ای ملک پور که در سال های اخیر پرونده های موفق مختلفی در زمینه 



 

 

خود را به صورت رایگان و تخصصی برای مهاجرت به کشور داشته است، تماس بگیرید و شرایط  

کانادا بررسی نمائید. عالوه بر این، شما عزیزان می توانید سواالت خود را در خصوص انواع ویزای 

 کانادا و همینطور دیگر کشورها در قسمت دیدگاه سایت مطرح کنید و پاسخ آن ها را دریافت کنید.


