
                                                                      فرم مشخصات فردی کانادا

 جنسیت
و   میالدیبه  تاریخ تولد

 کشور محل تولد

خانوادگی خود را ؛ اگر نام یا نامنام قبلی

 اید.تغییر داده
 خانوادگینام و نام

    □زن    □مرد

تاریخ دقیق شروع و پایان ، نام کشور یا کشورهادر صورت مثبت بودن جواب سؤال قبلی، 

 را مشخص نمایید. نوع اقامتو  ،به میالدی اقامت

کشور دیگری  گذشته، در پنج سالآیا در 

 اید؟داشته تاقام بیشتر از شش ماه

 

 
 □خیر  □بله 

تاریخ ازدواج به 

 میالدی
 کنید؟به کدام کشور سفر می نگاریانگشتجهت  وضعیت تأهل خانوادگی همسرنام و نام

  

    □متاهل    □مجرد
 □بیوه    □مطلقه

 

 □گرجستان  □ارمنستان  □امارات  □ترکیه
 سایر نقاط: ................................

 قادر به مکالمه هستید؟ هاییزبانبه چه 
 ،تاریخ ازدواج، تاریخ تولد، خانوادگینام و نام، ایداگر قبالً ازدواج کرده

 ذکر نمایید. به میالدیرا  خود همسر سابقفوت تاریخ یا  طالق تاریخو 

 □فرانسه    □انگلیسی    □فارسی

 آیا مدرک زبان دارید؟
 چه مدرکی؟

 
 

 ی پاسپورتشماره تاریخ صدور تاریخ انقضا کشور محل صدور پاسپورت

    

 

 
 دقیق محل زندگی:آدرس 

 ی همراهشماره ی ثابتشماره ی فکس شماره ایمیلآدرس 

    

 هدف از سفرو  نوع ویزای درخواستی به کانادا ورودتاریخ  از کانادا خروجتاریخ  به دالرکانادا ی سفربودجه

 
 

 
  

 کننده در کانادادقیق فرد دعوت آدرس
کننده فرد دعوت نسبت

 با متقاضی
 کنندهدعوتخانوادگی فرد نام و نام

 
 

  

 
 

 

نامه که بیشتر از یک نفر دعوتدر صورتی
اند؛ مشخصات فرد دوم را نیز شرح فرستاده

 دهید:



 به میالدی تاریخ شروع به میالدی تاریخ خاتمه ی تحصیلیرشته

 اطالعات آخرین مقطع تحصیلی
 □کارشناسی □فوق دیپلم

 □دکترا □کارشناسی ارشد
شما، دیپلم و یا تحصیلی اگر آخرین مدرک )

چیزی  تر از آن است، در این قسمتپایین
 (ننویسید

  
 

 

 نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور

  

 
 

 

 شغل فعلی نام محل کار فعلی

 

 اطالعات شغلی ده سال اخیر

 ذکر نمایید. ،هستید دارخانهکه در صورتی

، اطالعات شغل بازنشستگیدر صورت 

 را ذکر نمایید.سابق 

بودن،  آموزدانشیا  دانشجودر صورت 

 اطالعات محل تحصیل را ذکر نمایید.

 
 

 

 به میالدی تاریخ شروع کار به میالدی تاریخ خاتمه شهر 

  
 

 

 شغل قبلی نام محل کار قبلی

 
 
 

 تاریخ شروع کار به میالدی تاریخ خاتمه به میالدی شهر

  
 
 

 شغل قبلی نام محل کار قبلی

 
 

 

 تاریخ شروع کار به میالدی تاریخ خاتمه به میالدی شهر

  
 

 

، بعد از تمام شدن اعتبار ویزا )بدون داشتن حالتابهآیا 
 اید؟                               ی تحصیل و کار( در کانادا اقامت داشتهاجازه

  

 □بله   □خیر   رد شده است؟ هر کشور دیگرییا  کاناداحال درخواست ویزای شما از آیا تابه

ی ردی خود را ارائه با ذکر تاریخ، کشور و دلیل ردی را توضیح داده و، در صورت امکان، حتماً نامه
 دهید.

 

 

 □بله   □اید؟ خیرحال درخواست صدور و تمدید ویزای کانادا را دادهآیا تابه
 توضیح دهید.

 

 □بله   □اید؟   خیرکانادا اقدام کردهآیا قبالً برای مهاجرت به 
 ی پرونده توضیح دهید.با ذکر شماره

 

)غیر از خدمت  انتظامیی ی خدمت داوطلبانه در ارتش، سپاه، و نیروآیا سابقه
 □بله   □اید؟   خیرسربازی( را داشته

 تاریخ، و محل خدمت:درجه، 

 

 □بله   □خیردارید؟    کیفری یسوءسابقه و دستگیری یسابقه آیا
 .دهید توضیح

آیا معلولیت جسمی یا ذهنی خاصی که نیازمند خدمات پزشکی داشته  
 □بله   □باشد، دارید؟   خیر

 توضیح دهید.

 


