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 چطور خودم میتوانم ویزای توریستی کانادا بگیرم؟
دالر هزینه  ۱۰۰ساله کانادا به صورت آنالین، آپلود مدارک در سایت سفارت کانادا، پرداخت  ۵الف( مراحل اخذ ویزای 

هزار تومان هزینه پیکاپ می باشد.  ۵۰۰دالر برای انگشت نگاری + حدود  ۸۵بررسی مدارک ویزای توریستی کانادا + 

مرحله، خودتان ویزای توریستی کانادا بگیرید ۱۱شما با مطالعه این صفحه می توانید در  . 

ب( در این آموزش گام به گام اخذ ویزای توریستی کانادا، در مورد جزئیاتی توضیح می دهیم که ممکن است آن را در جای 

یگری پیدا نکنید. پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشیدد . 

متن هایی که با رنگ سبز میبینید ترجمه تصاویر و فرم  پ( متن هایی که در این صفحه با رنگ مشکی می بینید، آموزش و

 .های سایت سفارت کانادا است

 

خوانیددر این مطلب می  

مرحله ۱۱آموزش ثبت نام آنالین برای ویزای توریستی کانادا در   : 

 آشنایی با سایت رسمی سفارت کانادا .1

 طریقه ثبت نام ویزای توریستی کانادا .2

 بررسی صالحیت ویزای توریستی مالتیپل کانادا .3

ررسی شرایط اقامت متقاضی ویزای کاناداپاسخ به سواالت سفارت کانادا و ب .4  

 مدارک درخواستی ویزای مولتیپل توریستی کانادا، به چه فرمتی باشد؟ .5

 بارگذاری مدارک ویزای توریستی کانادا .6

ساله کانادا باید آپلود کنیم؟ ۵چه مدارکی برای ویزای توریستی  .7  

 امضاء اپلیکیشن ویزای توریستی کانادا .8

پل کاناداپرداخت هزینه ویزای مولتی .9  

 انگشت نگاری ویزای توریستی کانادا .10

 پیکاپ پاسپورت و اخذ ویزای کانادا .11

مرحله ۱۱آموزش ثبت نام آنالین در سایت سفارت کانادا و درخواست ویزای توریستی کانادا در   

https://t.me/America_Canada


ستفاده از سایتآدرس اصلی و نحوه ا –مرحله اول: آشنایی با سایت رسمی سفارت کانادا   

اقدام  می باشد اما متقاضیان ویزای توریستی کانادا، باید از طریق این لینک www.canada.caسایت سفارت کانادا به آدرس 

 .به ثبت نام کنند و مدارک خود را از این طریق ارائه دهند

 .با توجه به عکس زیر، شما باید ابتدا در سایت سفارت کانادا، یک پروفایل و یا همان حساب کاربری برای خود ایجاد کنید

 .کلیک کنید Continue to GCKey برای انجام این کار، ابتدا بر روی دکمه

برای ایجاد حساب کاربری در سایت سفارت کانادا، فقط الزم است شما یک نام کاربری و رمز عبور برای خود در نظر گرفته 

 .و پس از آن، سواالت امنیتی برای خود انتخاب کنید

 

را می بینید. برای ثبت نام  Sign Up ، دست راست صفحه، شما گزینهContinue to GCKey پس از وارد شدن به گزینه

 .در سایت سفارت کانادا و شروع اپلیکیشن خود، روی این گزینه کلیک کنید

https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html


 

  

 مرحله دوم: نحوه ارسال درخواست و ثبت نام آنالین ویزای توریستی کانادا

Sign Up پس از کلیک بر روی گزینه شوید که شرایط و ضوابط استفاده از، شما وارد صفحه ای می  GCKey  در آن نوشته

 :شده است. در این متن آمده است که

ت ویزای این کشور، به شما یکدولت کانادا، برای درخواس  GCKey  ارائه می دهد و شما موافقت می کنید که از آن تحت

 :شرایط و ضوابط زیر استفاده کنید

شما می دانید و قبول می کنید که همیشه مسئولیت نام کاربری، رمز عبور و سواالت امنیتی و پاسخ های آن ها را بر عهده  .۱

ان آن ها را بدست آورده اند، شما مسئول هستید تا حساب کاربری خود را لغو کنید و باید دارید. اگر مشکوک باشید که دیگر

 .اقدام به دریافت یک نام کاربری و رمز عبور جدید کنید

 .شما را به دالیل امنیتی یا اداری لغو کند GCKey شما می دانید و قبول دارید که دولت کانادا می تواند پروفایل .۲



د و قبول می کنید که دولت کانادا، تمامی مسئولیت ها در ارتباط با استفاده، تحویل یا وابستگی به سرویسشما می دانی .۳  

GCKey )را رد می کند )با استثنای موارد بی رحمانه و خشونت آمیز حقیقی 

 .را که در باال ذکر شده است را، قبول می کنید GCKey با انتخاب دکمه قبول می کنم، شرایط و ضوابط

 .ثبت نام نکنید GCKey برای پایان دادن به این فرآیند، می توانید انتخاب کنید که برای

 

GCKey پس از مرحله تائید شرایط و ضوابط استفاده از ا انتخاب کنید. نام کاربری دارای یک ، شما باید نام کاربری خود ر

 :سری شرایط می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم

نام کاربری شما باید بین هشت تا شانزده حرف، بدون هیچ کاراکتر خاصی )به طور مثال: @,#,$,% و غیره( باشد و یا 

 .ممکن است حاوی هفت رقم باشد

 :ما توصیه می کنیم

 وری انتخاب کنید که فراموش تان نشود اما جوری باشد که دیگران نتوانند آن را حدس بزنند؛نام کاربری خود را ج  

 از استفاده از اطالعات شخصی مانند اسم و فامیل، شماره ملی، آدرس پستی و یا آدرس ایمیل اجتناب کنید؛ 



 همیشه نام کاربری خود را امن نگه دارید وآن را با هیچکس به اشتراک نذارید. 

 

کاراکتر باشد، همچنین حداقل باید یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک و چند رقم باشد.  ۱۶تا  ۸گذرواژه شما باید بین 

از نام کاربری باشدیا بیشتر از کاراکتر متوالی  ۳گذرواژه انتخابی شما نباید شامل  . 

 :حریم خصوصی گذرنامه

 لطفا رمز عبور خود را امن نگه دارید و از واگذاری نام کاربری به همراه گذرواژه به افراد دیگر، جدا خودداری فرمایید. 

 :معیار های گذرواژه انتخابی

  کاراکتر ۸-۱۶بین  

  کاراکتر متوالی از نام کاربری باشد ۳کلمه عبور نباید شامل . 

 حروف در کلمه عبور خود استفاده کنید از . 

 تعدادی از حروف را به صورت بزرگ وارد کنید. 
 رمز عبور و تکرار آن، باید با هم مطابقت داشته باشند. 



 

رمز عبور شما می باشد. اگر شما رمز عبور خود را فراموش کردید، می توانید با این سواالت  سواالت امنیتی، برای بازیابی

 :آن را بازیابی کنید

 لطفا برای تکمیل فرآیند ثبت نام، آن را پر کنید. 
 لطفا پرسش ها، پاسخ ها و نکات بازیابی را نزد خود محفوظ نگه دارید. 
 و حاوی هیچ کاراکتر خاصی باشد )مثل @,#,$,%( پاسخ شما باید حداقل دارای سه عالمت باشد  

 :نکاتتان باید حداقل دارای سه عالمت باشد و ممکن است حاوی حروف، اعداد و عبارات زیر باشد

 )عالمت سوال )؟ 

 ویرگول (،) 
 خط فاصله (-) 

 و عالئمی از این قبیل. 



 

 .پس از انجام کلیه مراحل در باال، پیام زیر برای شما نمایش داده می شود

 .ثبت نام کرده اید GCKey شما با موفقیت در

 .کلیک کنید (Continue) برای ادامه کار و وارد شدن به حساب کاربری، بر روی دکمه ادامه



 

برای ایجاد حساب کاربری انتخاب  ”ادامه“ تمام اطالعات مورد نیاز خودتان را در این قسمت تکمیل فرمایید و سپس دکمه

تید و مطمئن شویم کهکنید. ما به این اطالعات نیاز داریم تا تائید کنیم که شما چه کسانی هس : 

 اطالعات حساب کاربری شما، فقط در اختیار شما است. 
 اطالعات هویت شما برای بازگشت تائید شده است. 

 

 آدرس کانال ما در تلگرام

آمریکا کانادا مجموعه  

@America_Canada 

https://t.me/America_Canada


 

 

 .حساب کاربری شما با موفقیت ثبت شد

خود می شوید قوانین و شرایط استفاده از حساب کاربری ارد کردن اطالعات شخصی، شما وارد صفحهپس از مرحله و . 

 :در این صفحه این موارد نوشته شده است

 :این شرایط عبارتند از .با دسترسی به حساب کاربری خود، شما با پیروی از ضوابط و شرایط استفاده از آن موافقت می کنید

 ایی )اپلیکیشن نامبر( خود را محرمانه نگه دارید و آن ها را با هیچکس به اشتراک نگذارید. اگر شما شما باید شماره شناس
در همین صفحه، ” گزارش یک مشکل یا اشتباه“شک کردید که کسی شماره شناسایی شما را بدست آورده، با کلیک بر روی 

 .آن را به ما اعالم کنید
 به ما ارائه داده اید، صحیح، دقیق و کامل است شما گواهی می دهید که هر اطالعاتی که . 

 اگر نتوانید از شرایط و ضوابط استفاده پیروی کنید، ما می توانیم دسترسی شما را برای دالیل امنیتی لغو کنیم. 
 در هر یک از موارد زیر، ما مسئولیت هیچگونه خسارت و یا خسارات وارده به متقاضی را عهده دار نیستیم: 

اشخاص دیگر از اطالعات موجود در حساب شما استفاده .۱  



 .هرگونه محدودیت، تاخیر، نقص و یا عدم دسترسی به حساب تان .۲

شما قبول دارید و تائید می کنید که با استفاده از حساب خود و انجام کار های آنالین، ما می توانیم با شما و یا نماینده شما، در 

باط برقرار کنیدصورت لزوم از طریق ایمیل با شما ارت . 

 .کلیک کنید و با این کار، نشان می دهید که تمام شرایط باال را تائید کرده اید ”من تائید میکنم“ برای ادامه، بر روی دکمه

شما قادر به دسترسی به حساب خود نخواهید بود، مگر اینکه شرایط و ضوابط را  ”من قبول نمیکنم“ در صورت انتخاب

 .تائید کنید

 

هر بار که بخواهید به حساب خود دسترسی داشته باشید، باید به یکی از سواالت امنیتی خود پاسخ دهید. شما تا دو بار می 

 .توانید به سواالت خود پاسخ دهید



سوال امنیتی از شما پرسیده خواهد شد. اگر نتوانستید به هیچ  ۴ر نمی توانید به سوال امنیتی اول پاسخ دهید، یکی دیگر از اگ

یک از سواالت امنیتی پاسخ دهید، حساب شما را مسدود خواهیم کرد و شما قادر نخواهید بود که حساب تان را به صورت 

 .آنالین بازیابی کنید

رای خود انتخاب کنید که حدس زدن آن برای دیگران دشوار باشد اما برای شما آسان باشد که به خاطر داشته سواالت امنیتی ب

 .باشید

 

ی خود خارج شده و دوباره الگین کنیدپس از انتخاب سواالت امنیتی، شما باید یکبار از حساب کاربر . 

 .پس از آن که دوباره وارد حساب کاربری خود شدید، صفحه اصلی و یا همان شروع اپلیکیشن برای شما باز می شود

 .کلیک کنید ”apply to come to canada“ در این قسمت شما باید بر روی گزینه

 .می شوید ”Personal checklist“ پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، شما وارد صفحه



 

 .، شما با دو کادر مواجه می شوید”Personal Checklist“ پس از ورود به صفحه

تری را تکمیل کرده اید، یک شماره یا کد مرجع شخصی بر اگر شما قبال فرم های مربوط به سفر به کانادا و یا اکسپرس این

 .اساس جواب هایی که ارائه داده اید، دریافت می کنید

 .برای ادامه درخواست قبلی خود، لطفا کد مرجع شخصی خود را در کار باالیی وارد کنید

که شما صالحیت درخواست ویزا اما اگر کد مرجع شخصی ندارید، باید به یک سری از سواالت پاسخ دهید تا مشخص شود 

 .را دارید و یا خیر

 .برای ورود سریع درخواست دهید و یا یک درخواست جدید را به صورت آنالین آغاز کنید

 :صالحیت خود را براساس هدف سفر مشخص کرده و به صورت آنالین آن را ادامه دهید

  کاناداویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای کاری  

 اکسپرس اینتری 
 و یا تجربه بین المللی کانادا 
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 مرحله سوم: بررسی صالحیت ویزای توریستی مالتیپل کانادا

باید به یک سری از سواالت مطرح شده سفارت کانادا در صفحه بررسی شرایط جهت اخذ ویزای توریستی کانادا، شما 

 .پاسخگو باشید تا برای آن ها مشخص شود که واجد شرایط اخذ ویزای توریستی کانادا هستید یا خیر

 سوال اول: شما دوست دارید چه کاری در کانادا انجام دهید؟

  سفارت کانادا ارائه دهید جزو پاسخ هایی است که باید به….. تحصیلی، توریستی و گردشگری، کار و . 

 سوال دوم: شما برنامه ریزی کرده اید که چقدر در کانادا اقامت داشته باشید؟

  ماه ۶موقت، کمتر از  

  ماه ۶موقت، بیشتر از  

 دائم 

 سوال سوم: پاسپورت شما در کدام کشور صادر شده است؟

 مسلما جواب این سوال، ایران خواهد بود. 

 سوال چهارم: کشور محل اقامت فعلی شما چیست؟

  کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارید را، در این سوال مطرح نمائید. )اگر در زمان ارائه درخواست، در کانادا
 اقامت دارید، باید کانادا را انتخاب کنید(

شهروند کانادا باشد و یا اقامت دائم کانادا را  سالی وجود دارد که ۱۸سوال پنجم: آیا از اعضای خانواده شما، شخص باالی 

 داشته باشد؟

 .سوال ششم: تاریخ تولد خود را به میالدی وارد کنید



 

  

رایط اقامت متقاضی ویزای کانادامرحله چهارم: پاسخ به سواالت سفارت کانادا و بررسی ش  

در این مرحله، شما باید به یک سری دیگر از سواالت مطرح شده از سوی سفارت کانادا پاسخ دهید تا برای آن ها مشخص 

 شود که آیا واجد شرایط اخذ ویزای کانادا هستید و یا خیر؟

رده ایمیک سری از سواالتی که باید به آن ها پاسخ دهید، در ذیل برای شما آو : 

 آیا تا به حال در کانادا اقامت داشته اید؟ 
 آیا شما گرین کارت آمریکا را دارید؟ 
 وضعیت تاهل خود را بیان کنید؟ 

 آیا شما به همراه یکی از اعضای خانواده خود به کانادا سفر می کنید؟ 
 آیا شما دارای کسب و کار شخصی هستید؟ 



( ا بارگذاری شده است. جهت دیدن هر سه تصاویر، بر روی عالمت فلش عکس در زیر برای شم ۳کلیه سواالت به صورت 

 (های چپ و راست کلیک کنید







 

  

 مرحله پنجم: مدارک درخواستی ویزای مولتیپل توریستی کانادا، به چه فرمتی باشد؟

یافت ویزای توریستی آپلود کنید. لطفا از دکمه های بازگشت در صفحه بعدی، از شما خواسته می شود اسناد خود را برای در

 .و جلو استفاده نکنید، زیرا این ها در این برنامه به درستی کار نخواهند کرد
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 :مرحله اول

 از حساب خود استفاده کنید. 
 اب شخص دیگری برای ارسال مدارک ویزای توریستی خود، باید به حساب کاربری خود وارد شوید. شما نمی توانید از حس

 .استفاده کنید

 :مرحله دوم

 اپلیکیشن خود را ذخیره کنید. 
 اگر دکمه خروج را انتخاب کنید. اطالعات شما ذخیره خواهد شد و شما به صفحه اصلی حساب کاربری خود بازمی گردید. 

انادا ارسال کنید. در صورتی روز مهلت دارید که اپلیکیشن خود را برای ویزای توریستی ک ۶۰توجه داشته باشید که شما فقط 

روز ارسال نشود، به طور خودکار حذف خواهد شد ۶۰که مدارک شما در طول  . 

 :مرحله سوم

 اسناد خود را آپلود کنید 
 در این قسمت، چندین راهنمایی برای اسناد شما وجود دارد: 

 .فرم های شما و تمامی اسناد شما باید در قالب الکترونیکی باشد .۱

درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید، نیازی نیست که آن ها را به صورت دستی امضاء کنید.  اگر فرم .۲

 .از شما خواسته می شود پس از آماده سازی مدارک، آن ها را به صورت دیجیتال امضاء کنید

از شما خواسته شود که چندین صفحه برای هر نوع سند درخواستی، شما فقط باید یک فایل ارسال کنید. به طور مثال، اگر  .۳

 .از گذرنامه خود را ارائه دهید، باید تمام صفحات را در قالب یک فایل برای ما ارسال کنید

شما باید همه فرم ها و اسناد درخواستی را آپلود کنید. تا زمانی که هر فرم و یا سند را آپلود نکنید، نمی توانید به مرحله  .۴

 .بعدی بروید

توانید بر روی عالمت سوال مقابل آن ها کلیک کنیداطالعات در مورد مدارک درخواستی، میبرای  .۵ . 

 :کلیه فایل های ارسالی شما، باید یک سری ویژگی داشته باشد .۶

  مگابایت )چهار مگابایت( باشد. ما فایل ها را با فرمت های زیر قبول می کنیم ۴حداکثر سایز هر فایل، باید : 

۱. PDF ( قابل حمل اسناد ) 

۲. TIFF ،JPG ،PNG (تصاویر) 

۳. DOC یا DOCX (مایکروسافت ورد) 
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مگابایت بود، باید اندازه آن را کاهش دهید. در ادامه به چند نکته برای کاهش حجم فایل تان  ۴اگر حجم فایل شما بیشتر از 

 .اشاره کرده ایم

 فرمت PDF: فایل PDF خود را برنامه Adobe Distiller ید تا کمترین حجم فایل تنظیم کنید. تمام تصاویر غیر می توان
 .تغییر دهید DPI96 را به PDF ضروری در این فایل را پاک کنید و همچنین تمام تصاویر در

 فرمت JPG: 

 .موجود تنظیم کنید DPI در این فرمت از فایل، اسناد را به کمترین .۱

 تمام فضای خالی اطراف تصویر را حذف کنید .۲

ر را کوچک کنیدتصوی .۳ . 

 .کیفیت آن را کاهش دهید .۴

 فرمت TIFF و PNG: 

 .تنظیم کنید DPI ، اسناد را روی کمترینJPG در این دو فرمت، همانند .۱

 .فضای خالی دور عکس ها و فایل ها حذف کنید .۲

 .تصویر را کوچک کنید .۳

 .تغییر دهید JPG این دو فایل را، به فرمت .۴

 فرمت DOC و DOCX: 

تصاویر غیر ضروری، قالب بندی و واتر مارک را حذف کنید. فایل خود را به وسیله آخرین نسخه نرم افزار آفیس ذخیره  .۱

 .کنید

 .قبل از وارد شدن به سند، حجم فایل تصاویر را کاهش دهید .۲

مگابایت است، فرمت آن را به ۴اگر همچنان حجم فایل باالی  .۳  PDF تغییر دهید. 

 :مرحله چهارم

 هزینه های خود را پرداخت کنید. 

  بعد از اینکه کلیه مدارک را ارسال کردید و درخواست الکترونیکی خود را امضاء کردید، از شما خواسته می شود هزینه
های خود را پرداخت کنید. هزینه های شما باید با یک کارت اعتباری پرداخت شود. کارت های 

و برخی کارت های اعتباری پیش پرداخت، مورد قبول درگاه  VISA, mastecard, American Express اعتباری
 .سفارت کانادا می باشد

دیکن داقدامیتوانیم ریاز دو روش ز یکی قیاز طر  

 

( یمستر کارت مسافرت ایو  یکیزیف هیهد ،یکارت )مستر کارت مجاز زایاز انواع مستر کارت و یکی دیبا خر دیتوان یشما م -1
اقامت موقت کانادا نهیپرداخت هز نهیخت هزشخصا اقدام به پردا  My CIC ( دیاقامت موقت( کن -یف شنیکیکانادا، اپل زایو نهیهز . 



دهدیکارت ها را ارائه م نیاست که ا ییها شرکت  

 

اقامت موقت کانادا نهیاقدام به پرداخت هز یارز نیبا پرداخت انال دیتوان یشما م -2  My CIC ( -یف نشیکیکانادا، اپل زایو نهیهز
دیاقامت موقت( کن . 

دهندیاست که پرداخت را انجام م ییثبت سفارش در شرکت ها زیروش ن نیا  

 

اکانت و گرفتن جادیبعد از ا  GCKey روز وقت دارد که مدارک آپلود کرده و 60 ی، متقاض  Submit دینما . 

 

 



 
پرداخت هزینه های اپلیکیشن خود را با کمترین کارمزد پرداختی به  متقاضیان ویزای توریستی کانادا، می توانند درخواست

 .ویزالند واگذار کنند

 مرحله ششم: بارگذاری مدارک ویزای توریستی کانادا

در پائین، لیستی از اسنادی را مشاهده می کنید که شما برای ارائه درخواست ویزای توریستی کانادا، به ان ها نیاز دارید. تا 

ک درخواستی آپلود نشوند، شما نمی توانید مراحل را ادامه دهید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر مدرک تمامی مدار

 .درخواستی، می توانید بر روی عالمت سوال مقابل آن کلیک کنید

یا مسئولیت تضمین صحت مدارکی که ارسال می کنید، به عهده شماست. تصمیم افسران ویزا برای ارائه و  :نکته مهم

ریجکتی ویزای کانادا ، براساس مدارکی است که شما ارسال می کنید. شما قادر به ایجاد تغییرات در اپلیکیشن خود نخواهید 

بود. لطفا تمامی مدارک خود را در همین مرحله اسکن و ارسال نمائید. هر اسنادی که از طریق ایمیل برای ما فرستاده شود، 

 .در نظر گرفته نخواهد شد



 

  

ساله کانادا باید آپلود کنیم؟ ۵مرحله هفتم: چه مدارکی برای ویزای توریستی   

در ادامه این  ده است.این سوالی است که بیشتر از هرچیزی، ذهن متقاضیان ویزای توریستی کانادا را به خود مشغول کر

 .قسمت، به شما خواهیم گفت که برای هر قسمت از فایل های درخواستی، چه مدارکی را باید آپلود کنید

 :تاریخچه سفری (۱

 شما باید اطالعات مربوط به ویزای معتبر خود را از ایاالت متحده و همچنین سابقه مسافرت های قبلی خود را ارائه کنید. 

  سال گذشته برای سفر های خارجی خود استفاده کرده اید( ۱۰یا ویزا ها ) که در طی گذرنامه قبلی و  

 مهر های ورود و خروج فرودگاهی 



 مجوز تحصیل و یا اجازه کار که مدت زمان اقامت در آن کشور را نشان می دهد. 

 ویزا های منقضی شده و یا معتبر 

 کارت های پرواز 

حده امریکا دارید، یک نسخه واضح و اسکن شده آن را ارائه دهید. اگر شما در خارج اگر شما یک ویزای معتبر از ایاالت مت

از کشور مادری خود زندگی کنید، یک نسخه اسکن شده از سند وضعیت مهاجرت خود در آن کشور که اقامت دارید را ارائه 

باشد که اجازه اقامت شما را در آن کشور دهید. این نسخه می تواند مجوز کار، تحصیل، ویزای بلند مدت و یا هر سند دیگری 

 .صادر می کند

کنید را، ارسال کنیدشما باید یک اسکن خوانا از سند سفری معتبر خود که برای مسافرت استفاده می :پاسپورت (۲ . 

 :اگر پاسپورت دارید، باید یک نسخه از

 صفحه ای که تاریخ تولد شما و کشور مبدا را نشان می دهد. 

  دارای مهر ورود و خروج، ویزا و یا هر عالمت گذاری دیگری باشدهر صفحه که . 

  اگر پاسپورت ندارید، باید از یک سند مسافرتی دیگری استفاده کنید که از سوی دولت صادر شده است و شامل موارد زیر
 :باشد

 نام 
 تاریخ تولد 
 شماره سند 

 شهروندی و یا وضعیت اقامت 

 عکس 

 تاریخ انقضاء. 

از لحاظ مالی وابسته هستید، آن شخص باید مدارکی دال بر این قضیه ارائه کنداگر به فردی  (۳ برای حمایت از شما در  .

این نامه، شامل مقدار پولی است که این فرد ارائه خواهد کرد و مدرکی که رابطه  .کانادا، نوشتن یک نامه پشتیبانی کافی است

ات اینکه فرد وجوه کافی دارد می تواند با ارسال تعداد بیشتری از موارد شما و ایشان را مشخص می کند. همراه این نامه، اثب

 :زیر نشان داده می شود

 ارائه یک حساب بانکی کانادایی به نام شخص مسافر که در صورت لزوم، برای ایشان به این حساب واریز می شود. 
 مدرک یک وام دانش آموزی، دانشجویی و آموزشی از یک موسسه مالی 

 ماه گذشته ۴اب گردش حس  

 نامه تمکن مالی با ارز قابل تبدیل 
 مدرک اثبات پرداخت شهریه های تحصیلی و هزینه های اقامت 

 نامه از طرف شخص یا موسسه ای که از نظر مالی شما را تامین می کند. 
 ا سرمایه گذاری در اثبات سرمایه پرداختی از درون کانادا )اگر بورسیه تحصیلی داشته باشید یا در یک برنامه آموزشی ب

 کانادا قرار داشته باشید(

اگر می خواهید به کانادا سفر کنید، باید ثابت کنید که از خود و اعضای خانواده خود که همراه شما در  :اثبات منابع مالی (۴

نید از مدارک زیر استفاده کنیدتوااین سفر هستند، می توانید حمایت کنید. برای اثبات منابع مالی، می : 

  ماه گذشته ۴گردش حساب  

 تمکن مالی با ارز قابل تبدیل 
 گواهی اشتغال به کار 

 اثبات دارایی ها و یا کسب و کار 
 اثبات پرداخت هزینه اقامت 
 گزارشات مالی، اعالمیه و اظهارات 

 :عکس دیجیتال (۵



باشد ۳.۵*  ۴.۵اندازه عکس باید  . 

های مشخص باشند. در عکس چهره متقاضی باید در وسط عکس عکس باید یک نمای کلی از سر باشد و در این عکس شانه 

 .باشد

میلی متر باشد ۱۶تا  ۳۱اندازه سر، از چانه تا باالی سر، باید  . 

پیکسل در هر اینچ باشد ۶۰۰کیفیت عکس باید   (DPI) 

 .باشد JPEG2000 و یا JPG فرمت فایل عکس باید

اینکه به طور موقت به کانادا سفر می کنید، ارائه دهید. به طور مثال شما باید مدارکی مبنی بر :هدف از سفر به کانادا (۶ : 
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 بلیط پرواز خود به کانادا 
 )برنامه سفری به کانادا )مکان هایی که بازدید می کنید، مکان هایی که اقامت دارید 
 برگه های مربوط به مالقات پزشکی 

 

هتل محل اقامت خود را از گروه مسافرتی ویزالند دریافت کنید می توانید جهت کنترل هزینه های خود، رزرو بلیط هواپیما و . 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد اپلیکیشن و یا برنامه خود ارائه کنید، می توانید آن ها را در یک فایل  :کالینت (۷

 .در این قسمت آپلود نمائید

 (IM5257) فرم درخواست ویزای توریستی (۸

وادگیفرم اطالعات خان (۹  (Family Information) 

 (IM5257b) فرم مربوط به اطالعات سربازی، تاریخچه سفری و غیره (۱۰

 .برای اطالعات تکمیلی فرم های کانادا، می توانید به صفحه فرم های کانادا در ویزالند مراجعه نمائید

 مرحله هشتم: امضاء اپلیکیشن ویزای توریستی کانادا

خواسته شده از سوی سفارت کانادا، شما باید اپلیکیشن خود را به صورت الکترونیکی امضاء کنید پس از آپلود کلیه مدارک 

 .و تائید کنید که تمامی مدارک با صداقت کامل ارسال شده است
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 مرحله نهم: پرداخت هزینه ویزای مولتیپل کانادا

پس از امضاء و تائید مدارک ارسالی، برای شما یکبار دیگر بازنگری اطالعات وارد شده باز می شود. پس از بازنگری 

ه صفحکلیک کرده و وارد  transmit and pay اطالعات و در صورت نبود هیچگونه مشکلی، شما باید بر روی دکمه

 .پرداخت اپلیکیشن فی خود می شوید



 

 مرحله دهم: انگشت نگاری ویزای توریستی کانادا

تان در همین سایت ه انگشت نگاری برای شما در اکانتساعت پس از پرداخت اپلیکیشن فی ویزای توریستی کانادا، نام ۲۴

ارسال می شود. با پرینت این نامه، به همراه پاسپورت؛ به یکی از دفاتر وک مراجعه کرده و پروسه انگشت نگاری و عکس 

 .برداری خود را تکمیل کنید

 مرحله یازدهم: پیکاپ پاسپورت و اخذ ویزای کانادا

ماه، سفارت کانادا به شما اعالم خواهد کرد که آیا ویزای توریستی کانادا برای شما  ۳ه تا هفت ۲پس از مدت زمان حدودا 

صادر شده است و یا خیر. در صورتی که ویزای کانادا برای شما صادر شده باشد، شما باید پاسپورت خودتان را برای دفتر 

 .وک که برای انگشت نگاری به آن مراجعه کرده بودید، پیکاپ کنید
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