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 کانادا  ت زای ویزی برای وی اطالعاتفرم 
   : نام و نام خانوادگی

 
 :   ضای پاسپورت یخ انقتار

 
 تاریخ تولد به میالدی : 

 
   وضعیت تاهل

 
  نونی  قازدواج تاریخ ا

نام و نام خانوادگی  
 همسر 

 

  تاریخ تولد همسر 
  ملیت همسر 

 
 

 اطالعات تحصیلی  
 

  رشته تحصیلی 

  آخرین مدرک تحصیلی 

نام موسسه ای که  
آخرین مدرک تحصیلی را  

 از آن دریافت کردید 

 

تاریخ دریافت آخرین  
 مدرک تحصیلی 

 

 
 تجارب شغلی  

 لیغل فعش
  شغل فعلی 

  تاریخ شروع کار 

و ارگانی که در  نام موسسه  
   غول به کار هستیدآن مش

 
 

آدرس و شماره تماس  
موسسه و ارگانی که  
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 غول به کار هستید مش

 
 ک () شماره یقبلی  غلش

  سمت 

 تاریخ شروع کار 
 تاریخ خاتمه کار 

 

و ارگانی که در  نام موسسه  
 بودید غول به کار آن مش

 

  آدرس و شماره تماس
 موسسه  

 

 
 قبلی ) شماره دو (غل ش

  سمت

 تاریخ شروع کار 
 تاریخ خاتمه کار 

 

و ارگانی که در  نام موسسه  
 بودید غول به کار آن مش

 

  آدرس و شماره تماس
 موسسه 

 

 
 
   را انجام دادید؟  یا تا به حال آزمون آیلتسآ
 
 

 اطالعات خانوادگی  
o ؟ دارید  آیا از بین خانواده شما کسی را در کانادا 

o  چه نسبتی با شما دارند ؟ 

o  ؟ چند خواهر و برادر دارید 

تاریخ   انبرادر  ان وخواهر نام 
 تولد 

 آدرس  شغل تاهل 
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o ند فرزند دارید ؟ چ 

تاریخ   فرزنداننام 
 تولد 

 آدرس  شغل تاهل 

     
     
     
     
     

 
 

 اطالعات مالی  
o  آیا خودتان  سفرتان   مالی برای هزینه هایبرای نشان دادن توان

 اسپانسر هستید یا شخص دیگر ؟ 

o  چه نسبتی با شما دارد ؟  ,اگر شخص دیگری پرداخت میکند 

o   آیا خودتان درآمد یا پس اندازی دارید ؟ 

o  درآمد و یا پس اندازی دارد؟ آیا اسپانسرتان 

o  ؟ آیا سند ملک یا امالکی به نام شما یا اسپانسرتان هست 

o   لطفا به دالر اعالم کنید (   برای سفرتان به کانادا کنار گذاشته اید ؟چقدر هزینه ( 

 

 اطالعات سفر  
o   به جز کشور محل  , ) لطفا نام کشورها را بنویسید  سال گذشته سفر کردید  10آیا در

 اقامتتان و کشور محل تولدتان ( ؟

و شهر نام 
 کشور 

 محل اقامت   علت سفر   تاریخ خروج  تاریخ ورود 
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