
 

 

 کانادا   ی عموم   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

 مقدمه 

 یا ویزای بازدید کننده  ویزای ویزیتوری کاناداخیلی از افراد با توجه به نیازشان به دنبال دریافت  

کانادابه طور کلی  هستند.   ویزیتوری  دارد.    ویزای  ویزیتوری انواع مختلفی  ویزای  شرایط دریافت 

ودکان چگونه باید اقدام نمود؟ ی کدریافت ویزای توریستخانوادگی کانادا به چه صورت است؟ برای 

هزینه ویزای ویزیتوری عمومی   دریافت ویزای ویزیتوری برای کارآفرینی کانادا چه شرایطی دارد؟

درخواست شما برای ویزای بازدیدکننده می تواند به صورت آنالین و یا حضوری   کانادا چقدر است؟ 

پرداختیم. اگر مقصد شما کانادا است و می   یزای ویزیتوری کاناداوباشد. در ادامه به انواع مختلف  

به شما پیشنهاد می شود هستید    مهاجرت به کانادایا در فکر  خواهید یک سفر کوتاه داشته باشید  

اتریش تماس بگیرید تا مشاوره تلفنی رایگان   MIEبرای کسب اطالعات بیشتر با موسسه مشاوره ای  

نوع ویزای ویزیتوری سوالی دارید    تان در زمینهمچنین اگر با توجه به انتخابه   و کاملی دریافت کنید.

 دریافت کنید. توسط کارشناسان  می توانید در انتهای مقاله مطرح کنید تا پاسخ آن را  

 ؟ستی کانادا چ   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

 کانادا   ی توری ز ی و   ی زا ی انواع و   ی معرف 

 کانادا   ی خانوادگ   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

 کودکان کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

 کانادا   ی کار   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

 کانادا   ت ی ترانز   ا ی   ر ی مس   ر یی تغ   ی زا ی و 

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی اخذ و   ط ی شرا 



 

 

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و   نه ی هز 

 کانادا   تور ی ز ی و   نس ی ز ی ب   ی زا ی و 

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و   ی الزم برا   مدارک 

  کانادا  ی تور ی ز ی و   ی زا ی متداول در مورد و   سواالت 

 ی ان ی پا   سخن 

 ؟ستی کانادا چ   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

یا ویزای بازدیدکننده یک سند رسمی است که به پاسپورت شما چسبانده   کانادا  ویزای ویزیتوری

  هکوتادر واقع برای سفرمی شود. این سند به شما اجازه ورود به کانادا را به صورت موقت خواهد داد.   

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که دارید.  عمومی کانادا  نیاز به دریافت ویزای ویزیتوری  

اهداف   یفقط برا  یستیتور  یزایوتوری یا بازدیدکننده چه فرقی با ویزای توریستی دارد؟  ویزای ویزی

 ،یجلسات کار   ی تواند برا  ی م  د یبازد  یزایکه و  ی قابل استفاده است در حال  ی حیو تفر  یگردشگر

روز   30  ایروز   14  دیتوان  یم  یستیتور  یزایاستفاده شود. با و  یگریهر هدف د  ای  نار یشرکت در سم 

 د یتوان  یم  دیبازد  یزایکه با و  ی الاست در ح  دیروز قابل تمد  40مدت    یو برا   د یاقامت داشته باش

البته برای ویزای توریستی کانادا شما باید شرایط الزم از جمله سفر به  .دیروز اقامت داشته باش 90

را داشته    ویزای کاناداحوزه شنگن، دعوت نامه از کانادا و تمکن مالی باال ارائه دهید تا شانس دریافت  

 باشید.  

 کانادا   ی توری ز ی و   ی زا ی انواع و   ی معرف 

ویزای ویزیتوری کانادا یا بازدید کننده انواع مختلفی دارند که شما بر اساس نیازتان می توانید برای 

 یکی از آن ها درخواست دهید که به شرح زیر است. 

 ویزای ویزیتوری خانوادگی  •



 

 

 ویزای ویزیتوری برای کودکان •

 ویزای ویزیتوری کاری  •

 تیترانز   ای  ر یمس  رییتغ  یزایو •

 توریزیو  نسیزیب  یزایو •

به طور کلی دو نوع ویزای ویزیتوری و بازدیدکننده وجود دارد. نوع اول یک ویزای یکبار ورود است 

ساله هست یا   10ماه به شما اجازه می دهد در کانادا حضور داشته باشید. نوع دوم    6که حداکثر  

. شود  ی که اول باشد( اعطا م  ی خیورود مجدد )هر تار  یزایو  ا یانقضا در گذرنامه    خ یماه قبل از تار  کی

 باید   اگر تصمیم به اخذ اقامت کانادا دارید  هایی که ذکر شد کوتاه مدت هستند.در واقع این ویزا

به د تا  ی، کاری و سرمایه گذاری اقدام کنیهستند مانند تحصیل  Dپ  یبرای ویزای بلند مدت که تا

 انادا درخواست دهید و آن را دریافت کنید. این واسطه بتوانید برای پاسپورت ک

 کانادا   ی خانوادگ   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 

انواع مختلفی دارد. اگر هدف شما این باشد که برای   ویزای ویزیتوری کاناداهمانطور که گفته شد  

کنید باید برای ویزای ویزیتوری می  گردش و تفریح یا برای دیدار اعضای خانواده خود به کانادا سفر  

درخواست دهید. نکته قابل توجه این است که اگر از ایران  که کوتاه مدت هستند  خانوادگی کانادا  

ارائه بهتر است حتما یک دعوت نامه معتبر از کانادا  زم را داشته باشید.  باید شرایط الکنید  می  اقدام  

. همچنین اگر به عنوان توریست قصد سفر دارید حتما باید سابقه سفر به حوزه شنگن داشته دهید

برای درخواست ویزای ویزیتوری خانوادگی باید باشید تا شانس شما برای ویزا شدن بیشتر شود.  

صی به صورت جداگانه باید فرم درخواست داشته باشد. درواقع یک فرم برای دقت کنید که هر شخ 

عالوه بر این ها باید برای هر شخص تمکن جداگانه در حساب نشان دهید کل خانواده کافی نیست.  

 یت مثبت برای آفیسر ایجاد شود تا نتایج خوبی دریافت شود. که موقع بررسی پرونده ذهن

 کودکان کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 



 

 

پروسه سال هستند در کانادا خردسال محسوب می شوند و طبق قوانین کانادا    18افرادی که زیر  

بازدیدکننده باید مانند سنین دیگر انجام شود. الزم به ذکر ویزای یا  کانادا  ویزای ویزیتوری دریافت 

کنند با دقت بیشتری   ام میاست که ویزای ویزیتوری کودکان در کانادا که با قیم قانونی خود اقد

مدارک مورد نیاز ویزای ویزیتوری کانادا برای کودکان بستگی به این مورد بررسی قرار می گیرد.  

می کند. اگر کودک به تنهایی می دارد که متقاضی تنها اقدام می نماید یا کسی آن را همراهی  

 به شرح زیر است.  ازدرخواست دهد مدارک مورد نی  ویزای ویزیتوری کاناداخواهد برای  

اگر مشخصات کودک در   یحت ن،یوالد  پاسپورت کودک )دقت داشته باشید که    پاسپورت ✓

 ( ستیقابل استفاده ن  به هیچ عنوان  آن گنجانده شده باشد،

 شناسنامه   یکپ ✓

 آدرس، شماره تلفن والدین )یا قیم قانونی( به زبان انگلیسی یا فرانسویشامل  یک مجوز   ✓

 که توسط هر دو والدین یا قیم قانونی امضا شده باشد   ارائه دهید

 آدرس، نام، شماره تماس از بزرگسالی که قرار است در کانادا از کودک مراقبت کند  ✓

 ایستی مدارک زیر را ارائه دهد.اگر یکی از والدین با کودک سفر می کند در این حالت کودک ب

 پاسپورت کودک  ✓

 کپی شناسنامه کودک  ✓

مجوز شامل آدرس، شماره تلفن به زبان انگلیسی یا فرانسوی ارائه دهید. این مجوز یک   ✓

 باید توسط والدینی که سفر نمی کند امضا شده باشد.

 والدینی که مجوز را امضا کرده است یک فتوکپی از پاسپورت و کارت ملی   ✓

د به همراه داشته باید مدارک مربوط به حضانت را با خو  گرفتند اگر والدین کودک از هم طالق  

 همچنین بهتر است یک مجوز از والدین دیگر هم برای بردن کودک به کانادا داشته باشید. باشند.  

 کانادا   ی کار   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و 



 

 

نوع  ویزای کار موقت را برای کارگران خارجی در نظر   4کشور کانادا با توجه به نیاز متقاضی 

 گرفته است که در ادامه به آن ها می پردازیم. 

 ویزای ویزیتوری کاری کانادا برای برنامه کارگر خارجی موقت  •

کارگران خارجی صادر می شود که از قبل پیشنهاد شغلی از برای    ویزای ویزیتوری کانادااین نوع  

 ریتاث   یابیارز  د ییتا  دیاز قبل بااشته باشند. الزم به ذکر است که  این شرکت  دیک شرکت کانادایی  

 را دریافت کرده باشد.(  LMIAدولت کانادا )  بازار کار

 مجوز کار باز  •

. الزم به ذکر کارگران خارجی داده می شود که با پیشنهاد شغلی به کانادا می روند  این مجوز به

 د. ده د کارفرمای خود را تغییر  بتواناست که این مجوز به متقاضی کمک می کند که در کانادا  

 ویزای تعطیالت کاری  •

کشور صادر می شود تا بتوانند در کشور کانادا سفر و کار   30این ویزا به صورت موقت برای  

ر واقع افراد که درخواست می ده می شود. دکنند. این ویزا به صورت شانسی به متقاضیان دا

دهند باید منتظر بمانند تا به صورت تصادفی انتخاب شوند. الزم به ذکر است که این ویزا 

 شامل ایرانی ها نمی شود. 

  مجوز کار پس از تحصیل •

این مجوز شامل متقاضیانی می باشد که یک دوره تحصیلی را در کانادا به پایان رسانده اند و 

  ا ی   ر ی مس   ر یی تغ   ی زا ی وبیشتری در این کشور بمانند تا جویای کار شوند.    تصمیم دارند مدت 

 کانادا   ت ی ترانز 

بازدیدکنند ویزای  برای  بایستی  دارید  کانادا  از کشور  به عبور  اگر تصمیم  ویزای  به طور کلی  یا  ه 

اگر شما بخواهید وارد کانادا شوید    ترانزیت درخواست دهید که دو حالت پیش می آید. در حالت اول



 

 

ساعت در این کشور بمانید و یا با کشتی کروز، قایق، قطار، ماشین و اتوبوس در حال  48و بیش از 

 دارید.   یا ویزای ترانزیت کانادا  عبور از این کشور باشید شما نیاز به داشتن ویزای بازدیدکننده

عتبر باشد و مدت زمان حضور شما در کانادا کمتر از شما نامدر حالت دوم اگر ویزای بازدید کننده  

درخواست دهید. که این زمانی باید صورت گیرد ساعت است شما بایستی برای ویزای ترانزیت    48

که شما می خواهید در یکی از فرودگاه های کانادا هواپیمای خود را برای یک پرواز بین المللی تغییر 

شما از دگاه های بین المللی کانادا برای چند ساعت توقف کند.  دهید یا پرواز شما در یکی از فرو

 قبل باید درخواست خود را ثبت کنید. 

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی اخذ و   ط ی شرا 

 شرایط اخذ ویزای ویزیتوری کانادا مستلزم داشتن معیارهای زیر است: 

متقاضیانی که اقدام می کنند باید نشان دهند دارای بودجه کافی برای حمایت از خود و  ✓

 همچنین خانواده خود در کل دوره  ای که در کانادا هستند را می توانند ساپورت کنند. 

 مدتی که در کانادا هستید نباید قصد کار کردن داشته باشید و یا به دنبال شغل بگردید ✓

 سابقه کیفری ندارید و قوانین کشورکانادا را رعایت می کنند.  باید نشان دهید که ✓

متقاضیانی که می خواهند با اقوام یا دوستان خود در کانادا بمانند باید از طرف حامی خود  ✓

 دعوت نامه داشته باشند. 

و یا بازدیدکننده اقدام کنند، می   کانادا  ی عموم   ی تور ی ز ی و   ی زای و افرادی که تصمیم دارند برای  

( VACتوانند درخواستشان را به صورت آنالین، کاغذی یا حضوری در مرکز درخواست ویزا ) 

ارسال کنند. اگر خانوادگی تصمیم به اقدام دارید هر یک از اعضای خانواده از جمله فرزندان زیر 

دارک را باهم ارسال کنید. بسته سال جداگانه باید فرم درخواست را تکمیل کنند ولی همه م  18

 به کشور مبدا ممکن است اطالعات بیومتریک را از شما بخواهند. 



 

 

روز می باشد که   15مدت زمانی که برای رسیدگی به ویزای توریستی کانادا در نظر گرفته شده  

ته هف  6تا    1  ی تجار   یزای والبته این در صورتی است که مدارک شما به درستی چیدمان شده باشد.  

 زمان می برد. روز    20تا    16اقامت موقت    یزایبه درخواست و یدگیکشد. رس  یطول م

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و   نه ی هز 

د با برنامه م در پی تحقیق آن هستند تا بتواننهزینه ها یکی از مواردی است که متقاضیان قبل از اقدا

. اگر شما هم می باشدویزیتوری کانادا متفاوت از دیگر ویزاها    ویزای  ریزی پیش بروند. هزینه های 

به دنبال کسب اطالعات در زمینه هزینه ها هستید در این قسمت به صورت کامل شرح داده شده 

اتریش )ملکپور( با تحقیق کامل از سایت   MIEاین مقاله توسط مشاورین موسسه مشاوره ای      است.

به صورت شرعی   . هر گونه کپی از مطالب آن غیر قانونی بوده وستهای معتبر کانادا نوشته شده ا

هزینه درخواست برای ویزای رضایتی نخواهد داشت.  هیچ گونه  این موسسه    و قانونی حرام است و  

دالر کانادا است. در نظر داشته باشید که برای   85دالر کانادا و هزینه بیومتریک    100ویزیتوری  

دالر کانادا هزینه کنید و برای   100ن یک بازدیدکننده باید برای هر نفر  تمدید اقامت خود به عنوا

 دالر کانادا هزینه پرداخت کنید.   200بازگرداندن وضعیت خود 

 کانادا   تور ی ز ی و   نس ی ز ی ب   ی زا ی و 

افرادی که تمایل دارند به منظور کسب و کار، بازدید موقت از کانادا داشته باشند تا بتوانند وارد بازار 

الزم به یا ویزای ویزیتوری تجاری درخواست می دهند.    ویزای بیزینس ویزیتور کانادا کار شوند برای  

می دهند باید معیارهای ذکر است که تمام افرادی که برای ویزای بیزینس ویزیتور کانادا درخواست  

خاصی داشته باشند. در واقع باید بودجه کافی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در کانادا 

 به منظور اهداف زیر صادر می شود:   ویزای ویزیتوری برای کارآفرینی کانادارا داشته باشند.  

 بازدید سایت ✓

 جلسات آموزشی فروش  ✓



 

 

 تجاری جلسات و کنفرانس های   ✓

 خرید و فروش کاال در بازار کانادا ✓

 آموزش برای اهداف تجاری ✓

 برای ویزای بیزینس ویزیتور کانادا و بازدید تجاری ممکن است مدارک زیر نیاز باشد: 

  کانادایی  سازمان دریافت دعوتنامه از یک  ✓

 اثابت اینکه متقاضی به صورت موقت از کانادا بازدید می کند  ✓

 د پس از فروش اسناد مربوط به قراردا ✓

 مدارکی که نشان دهد متقاضی برای بازدید و آموزش در کانادا تجربه کافی دارد.  ✓

 به سفر برای ورود و خروج از کانادا   مدارک مربوط ✓

 رت متقاضی پاسپو ✓

 

 کانادا   ی تور ی ز ی و   ی زا ی و   ی الزم برا   مدارک 

چیدمان مدارک برای ویزای ویزیتوری کانادا یکی از مهم ترین قسمت هایی است که باید برای 

جمع آوری به آن اهمیت دهید. زیرا اگر یکی از مدارک را نداشته باشید یا ناقص ارائه دهید منجر 

ب به جواب منفی از آفیسر خواهد شد و اگر مجدد بخواهید اقدام کنید شانستان برای دریافت جوا

 :کانادا عبارتند از  ویزیتوری  یزایو  یبرا  از یمدارک مورد نمثبت بسیار پایین است. 

 ماه  6از    ش یانقضا ب  خیمعتبر با تار  پاسپورت ✓

 اینکه نسبت به کشورتان وابستگی داریداثبات    یبرا  یاسناد ✓

 ه یبدون حاش  دیسف   نه یدر اندازه پاسپورت با پس زم  د یعکس جد 2 ✓

 روز قدمت داشته باشد   90از   ش یب  دینبا  عکس  ✓

 برای دیدارشان بروید  د یاگر قصد دار در کانادا  دعوت نامه از بستگان خود  ا ینامه    سوگند ✓



 

 

 ی پزشک  صیترخ  یگواه  ✓

 برنامه سفر   ا یبرگشت و/   طیبل  یفتوکپ ✓

 ی محل  یزایدفتر و  ازیمورد ن  یمدارک اضاف  هرگونه ✓

 دیدر کانادا دار  ی زندگ  یبرا  یکاف ه یسرما  نکهیاثبات ا  یبرا  یبانک  ی هاحسابصورت ✓

  کانادا  ی تور ی ز ی و   ی زا ی متداول در مورد و   سواالت 

 شرایط دریافت ویزای ویزیتوری خانوادگی کانادا به چه صورت است؟

اگر از ایران اقدام کنید بهتر است حتما یک دعوت نامه معتبر از کانادا داشته باشید. همچنین اگر 

دارید حتما باید سابقه سفر به حوزه شنگن داشته باشید تا شانس به عنوان توریست قصد سفر  

 شما برای ویزا شدن بیشتر شود

 برای دریافت ویزای توریستی کودکان چگونه باید اقدام نمود؟

 18کودکان زیر کننده    یا ویزای بازدید  ویزای ویزیتوری کاناداطبق قوانین کانادا پروسه دریافت    

 .ر انجام شودباید مانند سنین دیگ سال  

 دریافت ویزای ویزیتوری برای کارآفرینی کانادا چه شرایطی دارد؟

افرادی که تمایل دارند به منظور کسب و کار، بازدید موقت از کانادا داشته باشند تا بتوانند وارد  

 یا ویزای ویزیتوری تجاری درخواست می دهند.  ویزای بیزینس ویزیتور کانادابازار کار شوند برای  

 هزینه ویزای ویزیتوری عمومی کانادا چقدر است؟

 دالر کانادا است.   85دالر کانادا و هزینه بیومتریک   100هزینه درخواست برای ویزای ویزیتوری  

 ی ان ی پا   سخن 



 

 

آشنا شدید. همانطور که دریافتید می توانید با توجه   ویزای ویزیتوری کانادا در مطالب فوق با انواع  

به نیازتان برای یکی از ویزاهای کوتاه مدت کانادا اقدام کنید. شما برای اقدام باید مدارک الزم را 

شما می توانید درخواست جمع آوری کنید که یکی از مهم ترین آن ها ارائه تمکن مالی مناسب است.  

. همچنین دریافتید که هزینه درخواست برای ویزای انجام دهیدحضوری  را به صورت آنالین و    خود

ویزای ویزیتوری    دالر کانادا است. اگر قصد دریافت  85دالر کانادا و هزینه بیومتریک    100ویزیتوری  

اتریش تماس بگیرید تا مشاوره  MIEدارید برای کسب اطالعات بیشتر با موسسه مشاوره ای کانادا 

ویزای ویزیتوری    کاملی دریافت کنید. همچنین اگر با توجه به انتخابتان در زمینه نوع تلفنی رایگان و  

 سوالی دارید می توانید در انتهای مقاله مطرح کنید تا پاسخ آن را دریافت کنید. کانادا  

 


