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اصگرناگرنیصمثلصایهرفاصفدهرفوصآصناهنایاشرصاهشا صا

زصبمیناا ارصتح یلرصاهاارصبهشمایقصگهیفادرصایهرفاصف

افصافایهررص… جاذرقص هادصگشااهیشدصفیهشصادهراصآص

پهی صااصمقالق.صملزوصرقصاایاف صآیزفدصااناافص ستیر

اآصد رصافایمصاماصافصراصفنرفعصآیزفدصاانهاافرصمهرفا 

شصزماشصالزوصآصمشفحلصفنجاوصاااصریدتشصناناصانیمصتاص 

نهرعصاقصد رصبکشصرقصاانهاافصافصافاهتیرصرهاصنگها یصفز

.آیزفدصمشررطقرصفدرفوصانیر

ویزای کانادا



انواع ویزای کانادا

Types of Canadian Visas

یتحصیلویزایبهتوانمیراکاناداویزایانواع

واناداکتوریستیویزایکانادا،کاریویزایکانادا،

ویزاهایکلیصورتبه.کردبندیتقسیم…

:دادقراردستهدودرتوانمیراکانادامختلف

کاناداموقتاقامتویزای1.

کانادادائماقامتویزای2.

فیشفشرااااناافبکااتفعالی عروالیلرق

جاوفنرشفدرایرااناافآیزفداایاف متقاضیاش

افاتشفزیکیرقرایرمتشیکیانیاادفنید مشفحل

VFSحالاا.اننرمشفجعقفطشف  ادادرااا

فراانااآیزفداایاف رشفداآشرهتشیشحاضش

.راارمیننالیشصراترقااخرفب 

https://visaguide.world/canada-visa/
https://en.wikipedia.org/wiki/VFS_Global


ویزای اقامت موقت کانادا

اینبهشخصورودمعنیبهکاناداموقتویزای

صورتبهاواقامتومشخصزمانیطیکشور

قابلمختلفیهایروشباالبتهکهباشدمیمحدود

انتومیراکاناداموقتاقامتویزای.استتمدید

بهدامهادرکهکردبندیتقسیمکلیدستهسهبه

.شودمیاشارهآنها

کاناداتحصیلیویزای1.

کاناداتوریستیویزای2.

کاناداهمراهویزای3.



زففب رمنظمآیکپااجقااناافاانمرزایبیستم

زفدآیاایاف رشفدرسیاادمتقاضیاشباالنقفینشآ

چنررقتح یلیآیزف اد.اننرمیفدرفوااناافتح یلی

افندجرییآیزفدااناافرنمرزدافن آیزفداآش

رشفد.ارنرمیتقسیممطالعاتیفشص آیزفدآاانااف

اد نزمرشفلمللیریشمرفا رایرااناافااتح یل

.راایرافاتقافزراش

قسیمتاآلتیآخ رصیرخ اآرقنمرزایبیستم

.فب صااقتح یلی اداآاهتماورشفداقارامی

فزپییششفخیتح یلیآیزفدااخرفب رشفدفآلدرو

فزپساقفب نظشمراادمرابقیاآاالجافندیاهر

.اشافدرفوآیزفمشفحلرشفدرایرنش

ویزای تحصیلی کانادا



طحبفاتقادمنظرارقااناافمطالعاتیفشص آیزفد

بایشپژآ اشافن آااناافریشفش نییآعلمی

التیتسهیاشفیطآفجریشرقآارامیصاااادرا ا

فخیفزپسرراخرف نردااااقگشاامیفافئق

جه اییشدتحقیقاتینهاا شیاافندیاهفزپییشش

.اننرفدرفوآیزفاایاف 

شنظمراامشازفزچنانچقآیزففزنرعفیشمتقاضیاش

میدشفاااادآیزف اداآنراااننراایاف حقرق

اد پشآبقااآیزفااب نرعفنتخابپسگیشنرر

یزیتراآیاآااادتح یلیرآیزفدفزمطالعاتیفشص 

 ادرایرنشنرعفنتخابااآراارمیمتغیشعااد

.افا مبیآلافالزو



برای )ویزای همراه تحصیلی 
(والدین، فرزند و یا همسر

فزقابتنشفلخ رصعلیفشزنرفشرراآفلریشرراش مشفه

ااناافرقتح یلفافمقرشفدامبنیشاااقنمرزفنیافن 

.راارمیآفلریشفزرسیااداغرغقاننررمیمهاجشت

.اشافدرفوترفشمیطشیقاآفزآیزفنرعفیشرشفد

TRV)یاترایستیآیزفد (Temporary Resident Visa

ارامیافاهما ق۶فشصتیآفلریشرقآیزفنرعفیشاااق

.راانرااناافااخرافشزنررا مشفهاق

Open)ااادفجازهآیزفد Work Permit)فیشاااق

اناافاااتح یلیاآاهیکرشفدمتقاضیفگشآیزففزنرع

 مسشرراارافاتقافندیا یپییششاالجیاافندیاهفز

نرعشفیاقانرفدرفواااآیزفداایاف رشفدترفنرمیآد

آآد تماوصراترقااناافااااافجازه مسشرقآیزف

.ا رمیافتح یل مچنیش



ویزای توریستی کانادا

مدخصنشناوفزاق مانطراااناافترایستیآیزف اد

ناوارآیزففیشارارمیصاااترایستیف رف رشفدفب 

یمفعطامتقاضیاشرقااناافدبالق۵آیزفدیامرلتیآیزفد

.گشاا

ارخرآیزفدفعتباازماشتادااانرآیزفنرعفیشافانرگاش

آاننرخشآجآآاآاادرافیشخا رقمحرآای ررآش

فزپسآراانرافاتقفدام ااناافااماه۶آاآاراا شاا

اآرااهباع ۶مرترقآلرااناافخا فزخشآجراایک

.ارنرآفااادرافیشخا رق



رققافب ترایستیآیزفدنرعیااناافآیزفدبرپش

ارامیفعطا اییمااارزاگآ اپرارزاگآآفلریش

.افانرافااناافافئمفدام  ایداشنرهآفشزنرفشاق

االا۲۴۰۰۰معاالفدپایقحقرقحرفدلرایرفشزنرفش

االنقباانمرفیشرشافلمرفاایآراانرافاتقبالاا

مانیااخرماتریمق.اراپشآنرهضمیمقتاا نرفافئقاف

یکجاااناافخا افخلفزرایربال۱مرترقمتقاضیاش

معتمرپزاکاشنظشزیشرایرفشاآگشااپشافخ 

ناشفطمیبالمتداشفزبکااتتاارامعاینقبکاات

میلتحااناافاآل رقاامانی اد زینقتاانرحاصل

قرترجقراآلیراارمیبالق۱۰آیزففیشصرآا.ندرا

آیزفییافانررفعتباابال۵فیشفنی ادپابپراتفینکق

فیش.فب بالق۵گیشامیتعلقفیشفنیمتقاضیاشرقاق

اآاآراا شاااقا رمیاففجازهفیشمتقاضیرقآیزف

فزپسآراارافاتقفدام ااناافاابال۲حرفاثش

رشچسبتنهاآنیس مجرافدرفورقفحتیاجیفتماو

.ارامیفل اقجریرپابپراتاآدرشآیزفبرپش

سوپر ویزای کانادا



ویزای موقت کاری کانادا

تبشمعااافشمادیکفزاقخااجیاااگشفشرقآیزففیش

میفعطاماه۶مرترقفنراشاهاایاف اغلیپیدنهاا

یاغلپیدنهاارایراخصصراتفیشاااقارا

دهفجازتاانرفافئقااناافبکااترقافخرانظشمراا

.انراایاف افمرد فدام 

ویزای دیپلماتیک کانادا

حضراااناافخا فزخااجاااقففشفادرقآیزففیش

فیشرقآاآاد رخاصیبیابیف رف رشفدآافانر

رقیارتا زمانیرازهااتاارامیفعطاافانرافادرا

خرادراارقبپسآاننرابیرگینظشمراافعالی 

.رازگشانر



ویزای اقامت دائم کانادا

شخصمدتطوالنیاقامتمعنایبهویزانوعاین

اینشدنطیازپسوباشدمیسال۵تا۳بین

اکاناددائمهایویزا.بودخواهدتمدیدقابلزمان

.شوندمیتقسیمزیرگروهچندبه



ویزای دائم از طریق ازدواج

ارفزاآفجااناافرافئمفدام اایاف  اداآشفزیکی

یاآافااافااناافافئمفدام خرااقراارمیاخ ی

قپشآبفیشاا.راارمیااناافییپابپراتافافد

نربمرا فافئقراآافا نخرف یرآایلرقفحتیاجی

زفآیفخیرقفدرفوترفنیرمیااناافبکااترقفزاآفج

.نماییر

ویزای دائم از طریق تولد

رفشفشزنترلرراافرطقااخا دانرشفزااناافادرا

اافاانخا اافشزنردچنانچقپسانررمیتبعی 

ب ررافااناافئیتارعی فرترف ماشفزارامترلر

.نآااخرف ر



ویزای دائم از طریق کار

یس لباالنقفیالتیآفرافلرخ اآااااناافادرا

یطففشفاتاا رمیفافئقمختلفعناآیشراافمداغلی

میزفشربنیاشفیطرقترجقرافمتیازرنردپشآبقیک

مراافمتیازنیلتسدنمشهآااادبرفرقتح یالتر

اناافاافئمفدام اااتاایاف رقداااآاسبافنظش

االییراد راپشآبقفیشاقفب ذاشاایاش.گشانر

ادار فزنشزیااتقاضادالیلرقآگیشامیفنجاو

.فب رشخراافابختی

شفبتخیکرقنظشرمراافمتیازاسبفزپسففشفا

خابرفنتآفنتظاافدرازهفزپسآارنرمیآفااادارتی

فخیرقمنجشاقاشاخرف نراایاف فدنامقاعرت

.گشاامیااناافافئمفدام ااات



ویزای دائم از طریق سرمایه 
گذاری

فزاقافانرآجراااناافااگیفادبشمایق ادرشنامق

تر رااقگشانرمیافئمفدام فخیرقمنجشفرترف

ل اآرقبشمایقفزترجهیدارلمبلغبپشاشمعمرل

 یچررآشبالچنرفزپسنشگشفتشپسرازآاانااف

رزاگلالیرق ارشنامقفیش.راارمیرانکیبراگرنق

نمیمناببففشفاد مقرشفدنظشمراامبلغرراش

.راار

ویزای دائم از طریق کار 
آفرینی

فاانااافئمفدام آیزف اددابتقااآیزففزنرعفیش

ب ثد راقراارمیففشفادمناببآگیشامیدشفا

اادرااافجریرریزینسیفنرفزدافهیاآاشا 

اااآاسبتجااددنقدقرایرففشفافیش.افانراانااف

آخاصااانشااگیفادبشمایقنحرهآنظشمراا

.اننرثار افمختلف ادحرزه



ویزای دائم از طریق 
پناهندگی

ادراد شرقمهاجشت اداآشفزیکیپنا نرگی

اادرنشافئمفدام اایاف رقمنجشاقراارمی

ااناافادرارقآاآافزپسپنا نرگاش.ارخرف ر

مختلفنهاا ادطشیقفزافخراپنا نرگیااخرفب 

اایاف رقدااامرففق صراتااآاننرمیفعالو

.راانرمیفرترففزادرافیشافئمفدام 

رققافیشفشاامداآاهمشازتنهاعنرفشرقنایاناپااس

خااجرقااانیشآدفعزفومجرزافافد مزماشصرات

مجرزآفجتماعیافاهآتعاآشااارآزفاتفزادرافز

علرورآزفاتفزادرافزخااجرقافندجرفعزفو

زمینقشفیاافعالیتی یچرااررمیفناآادآتحقیقات

لالیرقپنا نرگیاآشفزانرمیترصیقآنرفاا

.انیراآادنشفحتمالیمخاطشفت



مشکالت اخذ ویزای کانادا چیست؟

درکهداردایپروسهکشوریهرویزایاخذ

میآنشدنردیاوویزادریافتبهمنجرنهایت

ودباشداشتهمراحلیچهپروسهایناینکه.گردد

یجهنتدرباشدبرخوردارکیفیتیچهازمرحلههر

زاچندمواردیزیردر.بودخواهدگذارتاثیرعمل

.یمکنمیعنوانراکاناداویزایاخذپروسهمعایب



نداشتن سفارت در ایران

اناافاآیزفدپشآبقفنجاورشفداقمدکالتیفزیکی

قاراارمیفیشفشااااناافبکااتنبراشافاارآجرا

جه متقاضیاشرشفدفدجرفگانق زینقفیجااراعث

اامتقاضیاش.ارخرف رفطشف ادرا ادرقبکش

خرامرفا اشاشنپلرافزپسااناافآیزفدخرفب 

یارایرمتشیکپشآبقرشفدرایربکااتبای اا

.ننرابکشفطشف ادرا ادفزیکیرقنیاادفنید 

نداشتن مصاحبه

راادراد شبکااتااآیزفاایاف پشآبقفینکق

یفخاآنرااترفنرمیراار مشفهنفیسشرام احبق

شنفیسطشیقفیشفزاقچشفانرراایانیامکآیزف

شفادپشآنرهاآنرجشیاشااترفشمیرهتشافنظشمراا

شننالیصراترق مییااناافبکااتاامرفا .افا

نفیسشرقشریدتترضیحرشفدفشصتیآارامیرشابی

بقپشآمعایبفزترفنرمیخرافیشاقمانرنمیرادی

 اا افآیزفاایاف اانسآراارااناافآیزفدفخی

.ا ر



مزایای اخذ ویزای کانادا

کاناداویزااخذدرشدهذکرمعایبکناردر

هبترغیبرامتقاضیانکهداردوجودنیزمواردی

ویزایاخذوکشوراینبهمهاجرتجهتاقدام

یمعنوانراموارداینازچندیکهنمایدمیکانادا

.کنیم



راایرافاتقفطالعاتیمنبعفدرپشآبقفنجاورشفدفینکق

امکررفنیرراففب الزواق شننچقنشآفبطقرقاق

مهاجشتفافاهبای .انرمیااافنجاواآنررقرزاگی

مهاجشتی اداآشآآیزف افنرفعراافرطقاااانااف

ئقفافافااملیترضیحاتادرافیشااحاضشحالمرجرا

رقترجقراننهارشابیآنشمطالعقرااقفب افاه

آمناببمهاجشتیاآشفزرراخرف یرداااخرااشفیط

ررب افااملیفطالعاتمزررارآیزفدفخیااملاآنر

 ادزمینقااااملتشفطالعاتاایاف رشفد.نآایر

.انیرمشفجعقCICبای رقترفنیرمیمختلفمهاجشتی

سایت اداره مهاجرت کانادا



تکمیل بودن مدارک

یتمامآیزفراایاف رشفداآای شااااناافبکاات

ااراتاا رمیدشفامتقاضیفختیااااافالزومرفا 

رشفدافخرااانسفب الزوننچق شافاتشاب 

فزرسیااداااقرساچقا ررففزفی آیزففخی

ااتبکرقمشفجعقفزپسفب ممکشاییشادرا اد

.اننرعنرفشافمرفا نقصآیزفارشایجک آ

تقاضای مجدد پس از رد 
شدن ویزا

مشفجعقررآشترفنیرمیارااااماآیزفدچنانچق

ارتنهافطشف رادرا ادااااناافبکااترقمجرا

افخراپشآنرهمجرارشابیتقاضاداتبیااخرفبتی

.راایرافاتقااناافبکااتفز



سفارت های صادر کننده ویزا

یانمتقاضایران،درکاناداسفارتوجودعدمدلیلبه

ازیکیبهنگاریانگشتپروسهانجامبرایباید

سفرآذربایجانیاودبیترکیه،مثلاطرافکشورهای

ازامکدهربرایسفارتوقتدرخواستپروسه.کنند

وینآنالصورتبههموباشدمیمتفاوتکشورهااین

.باشدمیپذیرامکانحضوریهم

آد فآیزاننرهصااامشفجعفزرایرآد گشفتشرشفد

ااناافآیزفدصرآاابمیمشفجعمنظرااقگشف 

شفتشگرشفدرنارشفیش.ارنرمینامیرهآ اق ستنر

.شیمرییآد آ فزرایرآفدعااااناافبکااتآد 



آبکااتبای اا افشوفابالآتکمیلفزپس

ااتاافایرآد اآز٣۰مشررطقر اد زینقپشافخ 

قرآد ااخرفب د رچنانچقآیاریرحضرابکاات

عقمشفجبکااترقفرترففزرایرافایرافحضرادصرات

آرانیپشحضرادصراترقافمشررط ادفشوآانیر

.رپشافزیررانکطشیقفزاف ا زینق

ننکاافریافبتانبرلفزبکااتآد ااخرفب رشفد

ایرررییشیرآد ننالیشصراترقرخرف یرچنانچق

اانییعا یررفافئقفینتشنتیصراترقافخراااخرفب 

ااخرفب  ادفشوآانیرناوثب فسف آدبای 

.انیرفدرفوآد ازاآرقنسب آپشافآد 

پشافخ رقفحتیاجیبال۱۴زیشآبال۸۰راالدففشفا

آیزفصرآا زینقفقطآنرفانرنیاادفنید آ ا زینق

.ارامیاایاف ففشفافیشفز

پروسه گرفتن وقت سفارت 
کانادا از ترکیه



ااناافآیزفداایاف متقاضیاشاقاییشدمقاصرفزیکی

میرراانشپایتخ آنذارایجاشاننرمیمشفجعقنشرق

اآرقفشترمیفبتانبرلااااناافبکاات ماننراقراار

مشفجعقاا.اشافدرفونشرشفدننالیشآحضرادصرات

میقفافئمرفا ارافاهترضیحدبالاق مانطراحضراد

اآز۲طیااآگشاامیپشافخ  ا زینقآارا

یممستقپشآفزرافیشفنیاش.پییشامیفنجاوالزوااا اد

دااازمینیرمشز ادطشیقفزبکشیارااررقتهشفش

اوفنجافبکااترقمشررطااا ادافحتیرقرراخرف نر

.ا نر

پروسه ی گرفتن وقت سفارت
کانادا از آذربایجان



ایاف ارشفدفیشفنیاشمقاصرفزاییشیکیاریآفررظبی

آد حضرادناوثب رشفدآراارمیااناافآیزفد

شدااارناویکبای رقمشفجعقراترفنیرمیبکاات

فزرعر.انیررااگیفاداففرترفییمرفا آباختق

.ااگشآفایزرایرنظشمراامبلغآیزفرمرفا فشبتااش

آ رقاآز٣۰مرتظش  ا زینقپشافخ فزپس

افاادنیفنید آنماییرمشفجعقفماافتارییاآفررظبی

رارخرف یردااابکااتآد ناوثب رشفد.ا یرفنجاو

 آدگشفتشرقنسب فسف آدبای رقمشفجعقرا

.نماییرفدرفو

پروسه گرفتن وقت سفارت 
کانادا از امارات متحده عربی



راه های افزایش شانس اخذ ویزای 
کانادا چیست؟

بایدتهنکچندبهکاناداویزایاخذشانسافزایشبرای

بهرتمهاجازشماهدفاینکهابتداباشید،داشتهتوجه

خودمقصدعنوانبهراکاناداچراوچیستکانادا

هاییدانشگاهوهاکالجچهازیاوایدکردهانتخاب

نایدرشمامالیتمکنضمندر.گیریدمیپذیرش

.استبرخوردارایویژهاهمیتازپروسه

هروشخصهربرایکرد،توجهبدانبایدکهنکاتی

ذاخبرایفردهراستممکنواستمتفاوتپروسه

کتهنچندبهاینجادر.کندطیرامتفاوتیمراحلویزا

دباشمیمناسبایپروسههربرایکهمشترکی

.کنیممیاشاره



نفیسشجادرقافخراتاشمرفا راشاشفشف مفزدبل

 ادپشآبقااامااشفیطنیاربینیرآرییفایرآیزف

رقراار؟میمناببآیزففخیرشفدمهاجشتیمختلف

یچ رقحالرقتاچنانچقترایستیاآشاامثالعنرفش

شفآلیرشفدآفیرنکشاهبکشاینیشحرزهفزادراد

نطقیمنفیسشنظشاافیرراشاهفنتخابافااناافخرابکش

.انراصااامارشفدافااناافترایستیآیزفداقنیس 

نخشیشفزبال۱۰فزریدتشچنانچقتح یلیاآشاا

جرامتح یلفافمقد رآگیاامیاماتح یلیمرا 

آیزففخیرقمرفقفحتماالافایررافلیسانسمقطعفز

اسیرشفدلیسانسمقطعااتح یلاقچشفارنخرف یر

.نیس منطقیافاابشبال٣۵مثالعنرفشرقاق

هدف سفر



رشگیافنرشفدافایرفشزنرآ ستیرمتا لفگشیاآ

ارآیزفاایاف رقدااامرتارتاهاالجاآاهیک

رارایررنارشفیش.ررانخرف یرفتاشخانرفاهفعضاد

اقیراندانعافنفیسشخرابکش ر ااب تعییش

فزپسآفیراشاهفنتخابافتح یلیاآاهفیشچشف

.گشایرمیرازخراادرارقتح یلفتماو



کامترفنرمیلتشااآاآیزفرفخیاانسففزفی رشفد

ف رف اشریاامللتشااآامتشانررامکامارقاایانی

یسشنفمتشاارایرآراارمیااناافرقبکشرشفداما

گد زراآچیس بکشفزاماد راقانیردانعافآیزف

.فب حتمیادراتاشرقاما

ااآاررایااناافتح یلیآیزفدفخیرشفدمثالعنرفشرق

شفدرصشفااقانیرفثباتنشااآانیرتهیقلتشد

قراآاهفیشفتماوفزپسآاآیرمیااناافرقتح یل

االتح ید رفگشمثالگد رخرف یررازخراادرا

ااملترضیحاتافاشرارایرافایرافمریشیتیااتقیک

رفیراشاهفنتخابتح یلرشفدافااتقفیشچشفاق

.ربشیرراالافآیزففخیاانس

کاور لتر مناسب بنویسید



فزااناافبکااترشفدمشتبمالیحساباشاشفشف م

رانکیحسابنرع شآفب رشخراافافدآیژهف می 

فزمنطقیرشافا آآفایز.نیس بکااتتاییرمراا

فزمدخصفعرفاراآمدخصزمانی ادرازهااحساب

.فب زمینقفیشااف می رانکاتاییش

فزیکیزمینقفیشاامجشبمرالیشفزمدراتاایاف 

حسابفگشاقچشفراارمیپشآبقفنجاواامهمنکات

فزافسشنفییاآندرافافئقاابتیرقبکااترقمالی اد

فخیراآناانکنرردانعافایرراقمالیتمکشافاتشنظش

.گیفاامیمنکیتاثیشفتآیزف

تمکن مالی



رقاقفیشفشمداآاهمشازتنهاعنرفشرقنایاناپااس

رقااانیشآدفعزفومجرزافافد مزماشصرات

آفجتماعیافاهآتعاآشااارآزفاتفزادرافزخااج

آتحقیقاتعلرورآزفاتفزافندجرفعزفومجرز

فدرفوفزدبلانرمیترصیقامارقرااررمیفناآاد

مداآایشرامهاجشتیپشآبقنرع شرشفد

اشافییدمداآاهراآاشاهحاصلتماسنایاناپااس

.انیرفنتخاباابتیرقافخرامهاجشتیاآش

https://arianaabroad.com/

