مدارک الزم برای ویزای کانادا

• اصل گذرنامه معتبر با یکسال اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده).
• فتوکپي از تمام صفحات گذرنامه معتبر و باطله و ویزاهای آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،اروپا .
• تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل).
• 3قطعه عکس  3/5×4/5رنگي ،زمینه سفید و کامالً از رو به رو و بدون عینک .
• ترجمه انگلیسي تمام صفحات شناسنامه.
• برای صاحبان شرکت های خصوصي ( مدیر عامل  ،رئیس هیئت مدیره  ،عضو هیئت مدیره ) اصل روزنامه
رسمي تاسیس شرکت و اصل آخرین تغییرات شرکت و نامه با سربرگ شرکت با ثبت سمت که باید بعنوان
مدیر عامل ذکر شده باشد.
• برای کارمندان شرکت های خصوصي :گواهي اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت ،سابقه کار ،تاریخ
شروع بکار ،میزان حقوق ،شماره بیمه نامه مسافر و شماره ثبت شرکت ،تاریخ شروع و اتمام مرخصي  +لیست
بیمه از اداره تامین اجتماعي با مهر سازمان تامین اجتماعي  ،با مهر و امضاء مدیر عامل روی سربرگ شرکت.
• برای کارمندان بخش دولتي :آخرین حکم کارگزیني  +سه فیش آخر حقوق به همراه مهر و در بعضي از موارد
عالوه بر مدارک فوق ارائه نامه اشتغال بکار از آن سازمان الزامي است.
• برای افراد بازنشسته  :آخرین حکم بازنشستگي و کارت بازنشستگي به همراه آخرین فیش حقوقي.
• برای پزشکان  :اصل پروانه مطب  +اصل کارت نظام پزشکي.
• برای وکال :اصل پروانه وکالت و اصل کارت وکالت.
• برای بازاریان و کسبه  :اصل جواز کسب /اصل کارت بازرگاني  /مجوز پروانه بهره برداری /کارگاه  /کارخانه و
تولیدی که تمامي این مدارک اعتبار داشته باشد.
• برای مهندسان  :اصل پروانه مهندسي  ،اصل گواهي کارت نظام مهندسي و ارائه نامه اشتغال بکار از شرکت و
سازماني که در آن مشغول به همکاری میباشند.
• برای ساختمان سازان  :اصل گواهي ساختمان  +اصل قرادادهای کاری و اصل پایان کار ساختمان.
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• برای دانشجویان و دانش آموزان  :گواهي اشتغال به تحصیل از دانشگاه و مدرسه با مهر وامضاء.
• تمکن و پرینت انگلیسي حساب جاری بانکي  6ماه گذشته با درج تاریخ افتتاح با مهر و امضاء بانک.
* سپرده های بلند مدت بانکي ( حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر  500/000/000ریال میباشد .
• ترجمه انگلیسي سند مالکیت به نام مسافر.
• ترجمه کارت پایان خدمت جهت آقایان.
• ترجمه انگلیسي سند ازدواج جهت زوجین که با هم سفر میکنند.
• ترجمه انگلیسي کارت ملي مسافر.
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