ویزا کانادا

ویزای کانادا یکی از ویزای های معتبر دنیا است که صدور آن برای ایرانی ها نیز انجام می شود و به دلیل بسته شدن سفارت کانادا در ایران
از سال  1391به بعد  ،ویزای کانادا در شهرهای کشورهای همسایه از جمله آنکارا،استانبول،دبی و  ...صادر می شود که کارنو گشت
خدمات انگشت نگاری و بیومتریک ویزای کانادا را در شهر آنکارا ترکیه انجام می دهد.شایان ذکر است در حال حاضر کشور کانادا به دلیل
عدم فعالیت سفارت کانادا در ایران و مشکالت رفت و آمدی مسافران،ویزای بلند مدت ده ساله کانادا برای ایرانیان صادر می شود که به دلیل
اینکه پاسپورت ایران  5سال بیشتر اعتبار ندارد  ،امکان ثبت ویزای  10ساله نیست و تا مدت اعتبار پاسپورت ویزا صادر می شود  ،البته
پاسپورتی که در زمان تحویل مدارک رجیستر شده است.لذا کارنوگشت ویزای کانادا را تا زمان اعتبار پاسپورت شما برای شما درخواست
می نماید .شما هم می توانید با داشتن ویزای مولتیپل بلند مدت  5ساله کانادا به راحتی به این کشور زیبا سفر کنید و از زیبائیهای کانادا لذت
ببرید ،از آبشار نیاگارا تا تورنتو و اتاوا و مونترال در شرق و ونکوور در غرب کانادا  ،همه جای این کشور زیباست و شما می توانید به
.راحتی با ویزای کانادا تردد نمائید
آغاز کار با جمع آوری مدارک و ترجمه رسمی مدارک است که با هماهنگی کارشناس ویزای کارنو گشت انجام می شود  ،سپس برای شما
بلیط رفت و برگشت و اقامت در آنکارا گرفته خواهد شد و تیم ما در آنکارا شما را از فرودگاه آنکارا به شرکت طرف قرارداد با سفارت می
برند و مدارک شما را به نمایندگی سفارت تحویل می دهند و حضور فیزیکی شما برای انگشت نگاری و بیومتریک است و پس از این کار که
زمان زیادی نمی برد  ،تیم ما شما را به هتل ترانسفر می کنند تا در زمان باقی مانده از آنکارا لذت ببرید و به ایران باز گردید  ،دقت نمائید که
شما با پاسپورت خود باز خواهید گشت و اصل پاسپورت دست خود شماست و پس از دریافت ایمیل تائید ویزا  ،اصل پاسپورت را به کارنو
.گشت ارسال می نمائید تا ویزای شما در پاسپورت ثبت شود
شاید اگر از اول برای ویزای کانادا به تیم کارنو گشت اعتماد نمائید و پرونده کاملی داشته باشید تا  %99ویزای شما صادر می شود و در
صورتی که به ایمیل شما جواب ریجکت ویزای کانادا بیاید دالیل مختلفی می تواند داشته باشد که می تواند تردید آفیسر در بازگشت شما به
ایران باشد و یا انگیزه سفر شما و یا ضعیف بودن سوابق سفر شما به سایر کشورها و کافی نبودن مدارک مالی شما در ایران که بازگشت شما
را تضمین می کند و شاید اگر از اول فرم های سفارت و تکمیل پرونده ویزای کانادا با دقت مرجع معتبر ویزا در ایران انجام شده بود به این

مشکل نمی خوردید و  %99ویزا صادر می شد و حاال در صورت ریجکت شدن یک نامه فنی از سوی کارنو گشت مبنی بر اعتراض و
درخواست بازنگری به سفارت ارسال می شود که به موارد نامه ریجکتی ارسالی از سفارت به ایمیل متقاضی مرتبط است و با بررسی
.کارشناسی تیم کارنو گشت می تواند به نتایج خوبی برسد
شهروندان برخی از کشورها بدون ویزا می توانند به کانادا سفر کنند شامل کشورهای قبرس ،فنالند ،یونان ،ایرلند ،ژاپن ،لیتوانیا ،مالتا ،هلند،
پاپوآ گینه نو  ،سنت کیس و نویس  ،سان مارینو ،جزایر سلیمان  ،سوئد ،بریتانیا ،استرالیا ،باربادوس  ،برونئی ،دانمارک ،فرانسه ،آندورا ،
اتریش ،بلژیک ،کرواسی ،استونی ،آلمان ،ایسلند ،ایتالیا ،التویا ،لوکزامبورگ ،نومبیا  ،نروژ ،پرتغال ،سنت وینست  ،اسلواکیا ،سوازیلند ،
ساموآ غربی  ،آنتیگوا و باربادا  ،باهاما ،بوتسوانا  ، ،مجارستان ، ،کره جنوبی ،ساموآ غربی ،لیختن اشتاین ،موناکو ،نیوزلند ،لهستان ،سنت
.لوسیا  ،سنگاپور ،اسپانیا ،اسلوانیا ،ایاالت متحده آمریکا

مدارک مورد نیاز ویزای کانادا
اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار
اصل کلیه پاسپورت های قبلی که در آن ویزا درج شده است
ترجمه شناسنامه
ترجمه کارت ملی
ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل در صورت همراهی فرزندان
تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی صدور ویزا
ترجمه اسناد ملکی
نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و با مهر امور بین الملل بانک
گردش مالی یک ماهه حساب بانکی
گردش مالی چهار ماهه حساب بانکی
گواهی سپرده بلند مدت بانکی در صورت داشتن
گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار در صورت داشتن
گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع کار،عنوان شغلی و درآمد سالیانه،نام مدیر
ترجمه فیش حقوقی
ترجمه لیست بیمه تامین اجتماعی
ترجمه حکم کارگزینی
ترجمه روزنامه رسمی شرکت شامل آگهی تاسیس،تغییرات و تصمیمات
ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده
ترجمه کارت بازرگانی یا گواهی اتاق بازرگانی در صورت داشتن
ترجمه پروانه طبابت،کارت نظام پزشکی،پروانه مطب برای پزشکان
ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت برای مهندسان
ترجمه پروانه بهره برداری و جواز کسب برای مشاغل آزاد
ترجمه حکم بازنشستگی برای بازنشستگان
دعوت نامه از طرف دعوت کننده در کشور محل سفر با اطالعات کامل دعوت کننده و متقاضی،دلیل سفر،آدرس و تلفن،مدت اقامت و موارد
مرتبط به همراه کپی مدارک شناسایی دعوت کننده اعم از کارت اقامت،پاسپورت،رسید مالیات
بلیط رفت و برگشت
رزرو هتل های محل اقامت در سفر
شرح برنامه سفر
یک قطعه عکس  3.5در  4.5جدید با زمینه رنگی سفید که مربوط که کمتر از یک سال پیش باشد

انواع ویزای کانادا
ویزای توریستی

ویزای توریستی بیزینسی
ویزای تحصیلی
ویزای کار
ویزای فرصت مطالعاتی
ویزای مهاجرتی
سوپر ویزا

اطالعات و شرایط ویزای کانادا
محل صدور ویزای ویزای کانادا  :سفارت در کشورهای همسایه
وضعیت تحویل پاسپورت بعد از صدور  :قابل دریافت توسط نماینده یا آژانس
نوع ارز دریافتی سفارت کانادا  :دالر آمریکا
مدت زمان حدودی تعیین وقت سفارت ویزای کانادا  1 :تا  200روز
هزینه دریافتی سفارت برای ویزای کانادا  190 :دالر آمریکا
نیاز به ویزا برای ایرانی ها  :دارد
نیاز به انگشت نگاری  :دارد
نیاز به تاییدیه دادگستری روی مدارک ترجمه  :دارد
نیاز به ضمانت نامه بانکی  :ندارد
امکان صدور ویزای گروهی  :ندارد
نوع ثبت ویزا در پاسپورت  :بر چسب در پاسپورت
نحوه ارائه مدارک کانادا  :دستی  /آنالین
زبان ترجمه مدارک کانادا  :انگلیسی
مدت زمان حدودی اعالم نتیجه ویزای کانادا  1 :تا  200روز
تا چه سنی نیاز به ویزای کانادا نیست 0 :
صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانی ها  :ندارد
نیاز به حضور در سفارت برای صدور ویزا  :ندارد
نیاز به مصاحبه حضوری در سفارت  :ندارد
نیاز به سوابق ویزای شینگن در سفارت  :ندارد

کشورهایی که می توان با ویزای کانادا به آنها سفر کرد
مکزیک -گرجستان -کوبا –کانادا –کاستاریکا –قطر –عمان –جمهوری مقدونیه  -جمهوری دومینیکن -پاناما -آنتیگوا و
باربودا

انگشت نگاری ویزای کانادا برای چه افرادی الزم نیست
بچه های زیر  14سال نیاز به انگشت نگاری ندارند
افراد باالی  79سال نیاز به انگشت نگاری ندارند

شهرهای محل صدور ویزا و انگشت نگاری برای ویزای کانادا
استانبول
ایروان
انکارا

دبی

ویزای توریستی کانادا
ویزای توریستی کانادا شما را قادر میسازد در طول کل دوره ویزا به صورت توریستی در کانادا باشید  ،فقط باید پس از  6ماه یک خروج
بزنید و این خروج می تواند در حد رفتن به کوبا و برگشت به کانادا باشد و یا در حد چند ساعت تا دوباره  6ماه دیگر در کانادا باشید،برای
داشتن ویزای توریستی بهتر است دعوت نامه از دوستان و یا آشنایان خود در کانادا داشته باشید و آماده سازی و ارسال دعوت نامه از طریق
ایمیل زمان زیادی از دوست شما نمی گیرد.نوع دیگر ویزای توریستی سوپر ویزای کانادا است که برای والدین صادر می شود و دعوت کننده
باید حداقل ماهانه  2200دالر حقوق داشته باشد و مدارک اقامت و شرایط مالی و مالیاتی فرد دعوت کننده نیز باید ضمیمه پرونده درخواست
سوپر ویزای کانادا شود و در این نوع ویزا مسافر می تواند در هر دوره از سفر تا  2سال در کانادا اقامت نماید .مدارک ویزای توریستی
کانادا همه ترجمه است و باید ترجمه همه را داشته باشیم برای تحویل به سفارت و ترجمه ها انگلیسی است از اسناد ملکی و شناسنامه و
مستندات مختلف طبق مدارک اعالم شده در سایت ما که باید همراه شما برای ارئه به سفارت باشد.جواب ویزای کانادا به ایمیل ارائه شده در
فرم تکمیل شده ارسال می گردد که بالفاصله و پس از دریافت ایمیل می توانید پاسپورت خود را جهت دریافت ویزای کانادا برای کارنو گشت
.ارسال نمایئد تا ویزا داخل آن ثبت شود

ویزای توریستی بیزینسی کانادا
.ویزای توریستی بیزینسی کانادا ویزایی است که برای رفت و آمد تجار و بیزینس من ها صادر می شود

ویزای تحصیلی و فرصت مطالعاتی کانادا
ویزای تحصیلی و فرصت مطالعاتی کانادا یکی از بهترین تجربه هاست و با توجه به اینکه کانادا  %6از درآمد تولید ناخالص ملی خود را به
آموزش اختصاص می دهد  ،خیلی از جوانان عالقه دارند برای تحصیل به کانادا بیایند و در دانشگاه های کانادا تحصیل کنند،تحصیل در
دانشگاه مک گیل و یا کنکوردیا در مونترال و یا تحصیل در دانشگاه آلبرتا ،ادمونتون،دانشگاه مونترال،دانشگاه دال هوزی ،هالیفاکس،دانشگاه
بریتیش کلمبیا ،ونکوور،دانشگاه یورک ،تورنتو،دانشگاه ساسکچوان ،ساکچوان،دانشگاه تورنتو،دانشگاه کوئین ،کینگ استون،دانشگاه ممولایر
کانادا ،نیوفاندلند از گزینه های خوبی است که با ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای فرصت مطالعاتی امکان پذیر است و حاال شما در اولین
مرحله برای ویزای تحصیلی کانادا می بایست فرم ارزیابی ویزای کانادا را تکمیل و به کارشناسان ما ارائه نمائید تا ما بررسی و بر اساس
.تجربه  ،امکان سنجی صدور ویزای تحصیلی را به شما اعالم نمائیم
ویزای تحصیلی کانادا برای دانش آموزان هم امکان پذیر است و ما می توانیم به شما در این خصوص مشاوره بدهیم  ،تحصیل در کانادا برای
دانش آموزان از  5سالگی تا  17سالگی است و از سطح  1تا سطح  12ادامه دارد و دانش آموزان خارجی برای تحصیل در مدارس دولتی
بایستی ساالنه  15000دالر کانادا پرداخت نمایندویزای فرصت مطالعاتی کانادا برای اساتید دانشگاه ها در کانادا امکان پذیر است و همراهی
اعضا خانواده در ویزای دانشجویی و ویزای دانش آموزی و ویزای فرصت مطالعاتی نیز با شرایط خاص میسر است که امکان صدور
.ویزای کار برای همراهان دانشجو وحود دارد که با ویزای کار در کانادا امکان کار و فعالیت و کسب درآمد نیز هست

ویزای مهاجرتی کانادا
ویزای مهاجرتی کانادا یک نوع ویزا است که پروسه طوالنی دارد و برای افرادی است که قصد مهاجرت به کانادا دارند که از طریق ویزای
تخصص کاری یا سرمایه گذاری صادر می شود و در پاسپورت شما ثبت می شود و به محض صدور ویزای مهاجرتی زمان کوتاهی فرصت
دارید تا وارد خاک کانادا شوید و کارت اقامت خود را دریافت کنید چرا که ویزای مهاجرتی فقط برای ورود به کانادا معتبر است

.

ویزای تضمینی کانادا
ویزای تضمینی کانادا بدین معنی است که متقاضی سفر به کانادا دعوت نامه از کانادا ندارد و کارنوگشت برای متقاضی از طریق ارتباطات
بین المللی خود دعوت نامه مسافرتی دریافت می نماید و در کنار تنظیم دقیق بقیه مدارک مسافرت  ،شرایط را برای گرفتن ویزای تضمینی
.کانادا فراهم می نماید که در  %99موارد ویزا صادر می شود

وقت مصاحبه ویزای کانادا
مراجعه حضوری به سفارت کانادا فقط چند دقیقه طول می کشد و شما به همراه نماینده کارنوگشت در آنکارا به شرکت نماینده سفارت وارد
می شوید و پس از انگشت نگاری و بیومتریک و تحویل مدارک ویزا از نمایندگی سفارت خارج می شوید و مصاحبه ای با شما انجام نمی
.شود

بهترین بلیط پرواز و رزرو هتل برای سفر به کانادا
بهترین بلیط هواپیما برای مدارک ویزای کانادا و بهترین نوع رزرو هتل برای مدارک ویزای کانادا در کنار سفرنامه تنظیم شده کانادا باعث
تسریع در روند ویزای شما می شود و جالب است بدانید وقتی پروازی از مسیری خاص به کانادا می رود شاید کمتر در کنترل پاسپورت
معطل شوید  ،لذا رزرو پروازهای رفت و برگشت شما برای مدارک ویزای کانادا و سفر شما به کانادا توسط کارشناسان بخش بلیط هواپیمای
ما به راحتی می تواند در آژانس مسافرتی کارنوگشت صادر شود  ،انتخاب هوشمندانه هتل ها و رزرو هتل با بهترین نرخ در شهرهای
.مختلف کانادا باعث سفری رویایی به کانادا می شود

شرایط خاص ویزا با توجه به سن افراد در ویزای کانادا
سن افراد

