
رفع ریجکتی ویزای 
 تحصیلی 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  



یکی از کلیدی ترین سواالتی که باید به آن در رابطه با ویزای تحصیلی 

شهروندان کشورهایی که برای . کانادا پاسخ داده شود همین است

ورود به کشور کانادا به ویزا نیاز دارند، باید پرونده ای بسیار قدرتمند را 

در اختیار سفارت کانادا قرار دهند تا از این طریق آفیسر سفارت را 

متقاعد کنند که آن ها گزینه مناسبی برای ورود به کشور کانادا از طریق 

هیچ فردی بدون مجوز قبلی سفر به کانادا . ویزای تحصیلی هستند

نمی تواند به خاک این کشور ورود پیدا کند و این مسئله ای است که 

رسیدگی به درخواست پروسه  .گیردباید به شدت مورد توجه قرار 

.  دانشجویان برای تحصیل در کشور کانادا می تواند زمانبر باشد

درخواست دریافت ویزای تحصیلی از کشور کانادا نیازمند ارائه 

عالوه بر این هر فرد باید . اطالعات دقیق فردی و خانوادگی است

اسناد دیگری را نیز ارائه دهد تا آفیسر سفارت بتواند با اطمینان خاطر 

 .  بیشتری تصمیم بگیرد

 چرا ویزای تحصیلی من در کانادا رد شد؟



دالیل اصلی ریجکت شدن اجازه تحصیل در 
 کانادا

 .جستجو کردبرنامه تحصیلی نامشخص اولین دلیل را می توان در 

نیز یکی دیگر از دالیل اصلی رد شدن عدم تمکن مالی کافی 

وابستگی شدید . درخواست ویزای تحصیلی در کشور کانادا است

نیز می تواند دلیل دیگری برای رد شدن درخواست فرد خانوادگی 

نیز یکی  تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسوی. برای دریافت ویزا باشد

دیگر از دالیل رد شدن درخواست متقاضیان ویزای تحصیلی کانادا 

:  ازدیگر دالیلی که می تواند منجر به رد شدن درخواست شود عبارتند از . است

ویزا، غیرقانونی در محل درخواست شده، اقامت مدارک ارائه کمبود 

چشم انداز صحیح طراحی شده برای آینده شغلی برای نبود 

فعلی اشتغال برای دانشجویان با باالتر، وضعیت دانشجویان با سن 

سفر قبلی غیرقانونی به اعتبار، سابقه مدارک فاقد باالتر، ارائه سن 

 .شخصیهای مجاز و دارایی کانادا یا اقامت بیش از اندازه 



 ریجکت شدن ویزای تحصیلی با توجه به نوع پذیرش
نشان می دهد که تا قبل از شیوع  IRCCاطالعات منتشر شده توسط 

درخواست،  10ماه نخست سال، از هر  5، در 2019بیماری کرونا در سال 

این در حالی است که در . رد شده است%( 39)درخواست  4حدودا 

از درخواست ها رد شده است و در سال % 24، تنها 2014طول سال 

نوع . از درخواست ها مورد قبول واقع نشده است% 34نیز تنها  2018

کمترین . پذیرش نیز در رد شدن درخواست ویزاها موثر بوده است

درخواست رد شده مربوط به افرادی بوده است که پذیرش دکترا 

از افراد نتوانسته اند ویزای خود را % 11دریافت کرده اند و حدودا 

% 20در سوی دیگر، دانش آموزان مدارس نیز تنها . دریافت کنند

به طور کلی درخواست های مربوط به . ریجکتی ویزا را تجربه کرده اند

ریجکتی ویزای کانادا را تجربه کرده اند و % 43دانشگاه های کانادا 

ریجکتی ویزا روبرو % 43پذیرش های تحصیلی کالج های کانادا نیز با 

 .شده اند

 
 
 
 



زمانی که درخواست ویزای شما رد می شود، از طرف آفیسر سفارت 
نامه ای دریافت می کنید که در آن دلیل یا دالیل رد شدن درخواست 

در حقیقت این لیست تنها دالیل اولیه رد شدن . شما ذکر شده است
با این حال زمانی که ویزا رد می شود، . درخواست شما را بیان می کند

متقاضی این حق را دارد که از آفیسر سفارت بخواهد تا توضیحات 
زمانی که دالیل دریافت شد، . تکمیلی در این خصوص را ارائه کند

متقاضی دریافت ویزا می تواند دریابد که آیا دالیل رد درخواست ویزای 
برای مثال زمانی که متقاضی مدارکی را به . او منطقی بوده است یا خیر

صورت ناقص ارائه کرده باشد، این فرصت را خواهد داشت که بار دیگر 
درخواست ویزای خود را به سفارت کانادا تقدیم کند و مدارک مورد نیاز 

شاید برای بسیاری از افراد بهترین گزینه . سفارت را نیز به آن اضافه کند
آن باشد که به جای درخواست تجدید نظر، درخواست مجددی برای 

صورتی که ویزای تحصیلی بنا به دالیل در .کننددریافت ویزا ارائه 
نامعتبر از دید متقاضی رد شده باشد، بهتر است فرد درخواستی برای 

با این حال متقاضیان باید در نظر داشته باشند . تجدید نظر ارائه کند
که درخواست تجدید نظر یا ارسال مجدد مدارک می تواند مدت قابل 

 .  توجهی به طول بیانجامد

 پس از رد شدن ویزای تحصیلی در کشور کانادا چه باید کرد؟



 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
 


