
 شرایط اخذ 
 ویزای مولتی کانادا



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



ویزای مولتیپل کانادا یا همان ویزای مولتی کانادا، یکی از انواع 

دارنده ی این . ویزای توریستی در این کشور محسوب می شود

سال به هر تعدادی که مایل باشد به کشور  ۵ویزا می تواند طی 

ویزای مولتی کانادا در واقع ویزای اقامت .. کانادا سفر کند

. ساله است۱۰موقت در این کشور است و مدت زمان اعتبار آن 

سال  ۵البته به دلیل این که مدت اعتبار پاسپورت های ایرانی 

ساله کانادا در ایران  ۵بیشتر نیست، این ویزا با نام ویزای 

به طور کلی اگر شما تابع کشوری هستید که . شناخته می شود

 ۱۰سال است، به صورت نظری در یک بازه ی   ۱۰پاسپورت آن 

ساله تا پیش از تمام شدن تاریخ اعتبار پاسپورتتان می توانید از 

 .این ویزا استفاده کنید

 

 ویزای مولتی کانادا



 ؟ویزای مولتی کانادا مناسب چه کسانی است
 

ویزا برای افرادی که با دالیل منتطقی و قابل قبول تعداد زیادی این 

سفر به کانادا انجام می دهند و همچنین والدینی که فرزندانشان در 

کانادا اقامت دارند و پیش تر از طریق آن ها اقدام کرده اند مناسب 

ساله کانادا  ۵افراد می توانند برای اخذ ویزای مولتی تمامی . است

اقدام کنند به شرطی که بتوانند دالیل کافی برای افسر مهاجرتی 

بیاورند و او را قانع کنند که به این نوع ویزا نیاز دارند و باید به صورت 

دعوت نامه یکی از شروط بسیار مهم ارائه ی .کنندمتوالی به کانادا سفر 

است که می تواند به شما در دریافت ویزای کانادا کمک بسیار زیادی 

دعوت نامه از طرف یکی از اقوام یا آشنایانی که اقامت کانادا به . کند

صورت دائم دارند و یا شهروند این کشور هستند، می تواند به شما در 

 .کنداخذ ویزا کمک 



 مدارک مورد نیاز برای ویزای مولتی کانادا

 
ماه اعتبار دارد، به اضافه     ی  6اصل و کپی گذرنامه فعلی که حداقل •

 اصل گذرنامه قبلی
 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه ترجمه ی رسمی آن•
 عکس پرسنلی به تعداد ذکر شده در سفارت•
اصل و کپی اسناد ملکی که به نام شما یا یکی از اعضای خانواده ی •

مانند ملک، زمین و )درجه یک شماست، به همراه ترجمه آن ها 
 (غیره

ماه اخیر  4گواهی تمکن مالی از بانک شامل پرینت گردش حساب •
 به زبان انگلیسی

گواهی اشتغال به کار متقاضی به همراه ترجمه پروانه کسب یا •
 روزنامه رسمی

 اصل بیمه متقاضی به همراه ترجمه رسمی آن•
دعوت نامه رسمی و معتبر از سمت فردی که اقامت دائم کانادا دارد •

 .و یا شهروند این کشور است
 گواهی پزشکی معتبر•
 تکمیل فرم ویزا•
 



 دلیل ریجکت شدن ویزای مولتی کانادا
 

.  دالیل کافی برای سفر به کانادا به افسر سفارت ارائه نداده باشید•

زیرا در غیر این صورت ممکن است افسر مهاجرتی احتمال 

 .درخواست پناهدگی از سوی شما را متصور شود

و ( …اعم از مدارک مالی، شغلی و )کامل نبودن مدارک ارائه شده •

 .نقص برخی مدارک باشند

دارای سابقه کیفری از جمله جنایی و امنیتی باشید و در اصل سوء •

 .پیشینه داشته باشید

سالمت را نداشته استانداردهای دارای بیماری خاص باشید و •

 .باشید

 .ممکن است پرونده را به صورت دقیق و کامل پر نکرده باشید•

 شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شما•

 
 
 
 



 چرا کاناداپاس؟
 

 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•
 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 

 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•
 .شناسیم می را مهاجر

 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 

 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•
 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر

 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی
 

 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•
 .مانیم می موفق و هستیم

 


