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ویزاھایویزای مسافرتی از نوع. بیشتر مردم دنیا برای مسافرت بھ کانادا نیاز بھ ویزا دارند
بھ طور کلی برای آنکھ موفق بھ دریافت . می گویندTemporary Visit Visaکاناداست کھ موقت,

.این ویزا شوید باید شرایط زیر را داشتھ باشید

.فرم ھای تقاضانامھ ویزا را بی کم و کاست پر کنید.1
.مدارک الزم را بھ طور کامل ارائھ نمایید.2
.بھ کمک فرم ھا و مدارک نشان دھید کھ انگیزه موجھ برای مسافرت بھ کانادا دارید.3
.بھ کمک فرم ھا و مدارک نشان دھید کھ استطاعت مالی الزم برای مسافرت بھ کانادا دارید.4
بھ کمک فرم ھا و مدارک نشان دھید کھ پیش از خاتمھ مدت اقامت خود در کانادا خاک این .5

وبھ طور غیر قانونی در کانادا نخواھید ماند یا تقاضای پناھندگی (کشور را ترک خواھید کرد 
).ادنخواھید د

بھ کانادا ممنوع الورود نیستید .6

البتھ صدور ویزا بھ . اگر ھمھ شرایط فوق از نظر افسر مھاجرت تأمین شده باشد، ویزا را صادر می کند
ھنگام ورود بھ کانادا، افسر گمرک یا اداره مھاجرت مدارک . معنای حق مسلم ورود شما بھ کانادا نیست

در آن صورت . پرسد تا مطمئن شود ھمچنان شرایط فوق را داریدشما را بررسی و سواالتی از شما می 
در واقع ھنگام ورود بھ کاناداست کھ مشخص می شود حداکثر تا چھ زمان . بھ شما ویزای قطعی می دھد

ماه 6معموالً حداکثر مدت زمان اقامت موقت در کانادا با ویزای توریستی . می توانید در کانادا بمانید
.است

رم ھا و آماده کردن مدارکپر کردن ف

اگر در ایران . برای اطالع از فرم ھا و مدارکی کھ نیاز دارید بھ وب سایت سفارت کانادا مراجعھ کنید
اگر ھم در کشور دیگری حضور دارید . حضور دارید بھ وب سایت سفارت کانادا در تھران مراجعھ کنید

اگر از . مراجعھ و تقاضای ویزای توریستی بدھیدمی توانید بھ وب سایت سفارت کانادا مسؤول آن کشور 
.مراحل زیر را دنبال کنید. طریق سفارت کانادا در تھران اقدام می کنید

آخرین فرم ھا را از سایت سفارت دانلود کنید .1
با کمک چک لیست موجود، از اینکھ ھمھ فرم ھا را دانلود کرده اید مطمئن شوید و ھمچنین تمام .2

در (بعضی از این مدارک متعلق بھ اھالی فامیل شما در کاناداست . نماییدمدارک را تھیھ 
.کھ باید آنھا تھیھ و در اختیارتان قرار دھند) صورت داشتن فامیل ساکن کانادا

ھزینھ ھای بررسی پرونده را پرداخت کنید .3



نی ویزایی کھ بھ دریافت کنند یعSingle Entryدقت کنید کھ بیشتر افراد تنھا می توانند ویزای .4
واسطھ آن فقط یک بار می توان وارد کانادا شد و بھ محض خروج از کانادا اعتبار خود را از 

.ھم دادMultiple Entryدر موارد خاص می توان تقاضای ویزای . دست می دھد
در حال حاضر می توان ھم مدارک را دستی تحویل . مدارک را برای سفارت ارسال کنید.5

ارسال کرد Courierھم بھ وسیلھ پست کوریر سفارت داد و 

در بعضی موارد این . این روزھا حدود پنج ھفتھ طول می کشد تا از طرف سفارت پاسخی دریافت کنید
بررسی پرونده ویزای (برای زمان دقیق انتظار . مدت زمان کوتاه تر و گاه بھ مراتب طوالنی تر است

)موقت

کاناداانگیزه موجھ برای مسافرت بھ 

دیدار . ھمین کھ قصد دارم بھ کانادا مسافرت کنم کافی نیست. علت مسافرتتان بھ کانادا باید موجھ باشد
دوستان و آشنایان، دیدار اھالی فامیل، شرکت در سمینارھای علمی و امثال آن می تواند از انگیزه ھای 

سال دارد 76مادرش را کھ البتھ مثال اینکھ یک آقای بیست و دو سالھ بخواھد عمھ . موجھ تلقی شوند
کاله خودتان را قاضی کنید و بپرسید آیا بھانھ ای کھ برای سفر می آورم واقعاً . مالقات کند عجیب است

موجھ است؟ افسر مھاجرت در این خصوص چھ فکری خواھد کرد؟ اگر بھانھ تان متقاعد کننده نیست یا 
کانادا بگذرید و بیخود پول و وقت خود را تلف بھ فکر انگیزه بھتری باشید، یا آنکھ از خیر سفر بھ 

بھ عبارت . در ضمن ھر انگیزه ای کھ بوی ماندن در کانادا بدھد، موجب رد شدن شما خواھد شد. نکنید
دیگر انگیزه تان باید موجھ باشد ولی آن قدر قوی نباشد کھ نشان دھد می خواھید در کانادا بمانید یا آنکھ 

Temporary Visit Visaطر داشتھ باشید کھ کسانی کھ ویزای توریستی بخا. در کانادا کار کنید
بجز شرکت در دوره ھای آموزشی کمتر از شش (دریافت می کنند حق کار و تحصیل در کانادا ندارند 

).ماه

خدمات دعوتنامھ برای ویزای موقت کانادا
اعت مالیداشتن استط

. برای سفر بھ کانادا باید بلیت ھواپیما خرید و ھنگام حضور در آنجا ھزینھ ھای فراوانی را متحمل شد
بخصوص اگر فامیل نزدیک ندارید باید در ھتل اقامت کنید و ھمین طور مبالغ نسبتاً ھنگفتی بابت غذا و 

را نشان می دھید، اعداد نشان ) بانکینظیر گردش حساب (وقتی مدارک مالی خود . حمل و نقل بپردازید
سفارت کانادا رقم خاصی را . داده شده با مدت زمانی کھ قصد اقامت در کانادا دارید ھمخوانی داشتھ باشد

مشخص نکرده است اما برای کسی کھ فامیل در کانادا دارد بد نیست جدول حداقل پول برای شش ماه 
گیرد اگر کسی را در کانادا ندارید ترجیحاً موجودیتان از اقامت مھاجران دستھ متخصصین را در نظر ب

نداشتن پول نقد کافی موجب رد شدن . البتھ این اعداد فقط محض راھنمایی است. این مبلغ ھم بیشتر باشد
.تقاضایتان می شود



ترک کانادا پیش از پایان دوره مجاز اقامت

دھید کھ پس از خاتمھ ویزایتان حتماً کانادا را ترک باید بھ افسر مھاجرت بھ وسیلھ مدارک و فرم ھا نشان
برای آنکھ در این مرحلھ . شاید این مھم ترین پارامتر در تصمیم گیری افسر مھاجرت باشد. می کنید

ً موفق شوید .از ھر دو زاویھ زیر وی را متقاعد کنیدحتما

وابستگی ھای عاطفی بھ ایران یا کشور محل اقامتتان.1
مالی بھ ایران یا کشور محل اقامتتانوابستگی ھای .2

برای نشان دادن وابستگی عاطفی مسایلی نظیر داشتن ھمسر و فرزندان در ایران، داشتن برادر معلولی 
کھ سھ ماه از سال شما مسؤول نگھداری اش ھستید، اینکھ ھیچ گاه از ایران بیشتر از سھ ماه دور نشده 

اید، اینکھ مرتب بھ کشورھای مختلف سفر می کنید ولی باز بھ اید و بھ ھر کجا سفر کرده اید باز گشتھ
اینھا ھمگی مثال بودند، . کمک می کند کھ افسر از بازگشت شما مطمئن شود… ایران بر می گردید و 

قبل از اقدام برای ویزای توریستی از خودتان بپرسید چھ وابستگی ھای عاطفی و خانوادگی بھ ایران 
ا را بھ محل اقامت فعلی تان متصل می کند و بھ چھ وسیلھ می توانید این اتصال چھ چیزھایی شم. دارید

بھانھ ھای بیھوده نیاورید و ھمین طور مسایلی کھ آنقدر درشت باشند کھ . را بھ افسر مھاجرت نشان دھید
با .غلو نکنید. افسر از خودش بپرسد با این ھمھ وابستگی اصالً چرا می خواھید از ایران خارج شوید

کمی فکر و شاید مشورت با دیگران بتوانید فھرست خوبی از این دستھ وابستگی ھا تھیھ کنید و راه 
.دریافت ویزا را بر خود ھموار سازید

برای . برای نشان دادن وابستگی ھای مالی ھم اموالتان را در نظر بگیرید و ھم فعالیت ھای اقتصادی تان
اینکھ برای مدت معینی می توانید از شرکتتان مرخصی بگیرید، یا مثال اگر مغازه یا شرکتی دارید، یا

اینکھ پست مھمی دارید و در صورت غیبت طوالنی آن را از دست خواھید داد را بھ عنوان چند مثال در 
مبتکر باشید و ھر نوع وابستگی مالی را در نظر بگیرید و اگر ارزشش را داشت بھ . نظر داشتھ باشید

داشتن وابستگی ھای مالی و عاطفی بھ محل زندگی . ند بھ افسر مھاجرت نشان دھیدوسیلھ مدرک و س
.تان از اھمیت بسزائی برخوردار است

ممنوع الورود بودن بھ کانادا

در مورد ویزای . افسر مھاجرت ھم از نظر امنیتی و ھم از نظر پزشکی شرایط شما را بررسی می کند
. ولی بنا بھ تشخیص افسر ممکن است مجبور بھ این کار ھم بشویدتوریستی ارائھ مدیکال ھمیشگی نیست 

ممنوعیت ورود بھ در ضمن مقالھ. با درخواست ھای افسر ھمراه باشید کھ مشکلی برایتان پیش نیاید
.شوید را مطالعھ کنید تا دقیق تر با این موضوع آشنا کانادا



مصاحبھ برای ویزای توریستی

معموال این مصاحبھ ھا بھ صورت تلفنی و . گاه افسر مھاجرت تصمیم می گیرد کھ با شما مصاحبھ کند
افسر بھ شما تلفن می زند، چند تا سوال می پرسد و براساس . دقیقھ صورت می گیرد10ظرف کمتر از 

ً تلفنی در اختیار سفارت . کندپاسخ ھای شما در مورد پرونده تان تصمیم گیری می دقت کنید کھ حتما
اگر . قرار دھید کھ ھمیشھ در دسترستان است تا وقتی کھ با شما تماس گرفتھ می شود پاسخ گو باشید

وجود مصاحبھ فی نفسھ بد نیست چرا کھ نشان می . برای مصاحبھ بھ سفارت دعوت شدید نگران نباشید
داده اید مایل نیست شما را رد کند و می خواھد خودتان را از نزدیک دھد افسر از روی مدارکی کھ ارائھ 

.خیلی از کسانی کھ مصاحبھ می شوند در نھایت ویزا دریافت می کنند. ببیند یا استداللتان را بشوند

اگر بھ . خالصھ اینکھ ھر سال ھزاران ایرانی، افغانی و تاجیک بھ عنوان مسافر وارد کانادا می شوند
امھ ریزی کنید و موارد فوق را رعایت نمایید احتمال اینکھ یکی از آنھا باشید دور از ذھن درستی برن

.نیست


