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 فرم اطالعات جامع براي اقدامات كانادا
www.TCAvisa.com 

 

دقيق و  ، با دقت،  سالم، متقاضي محترم، خواهشمند است براي تسريع در كار خود، به تمامي موارد خواسته شده ذيل، به طور خوانا
  سال ميبايستي تكميل گردد.  ١٨از همراهان باالتر از درست پاسخ دهيد. شايان ذكر است اين فرم براي متقاضي اصلي و هر يك 

 

 اطالعات هويتي 

  قد (سانتي متر):   نام:

 وزن (كيلوگرم):  نام خانوادگي: 

 رنگ چشم:   نام مستعار: 

 تعداد خواهر:   زن          مرد جنسيت:   

 تعداد برادر:   تولد: كامل  تاريخ 

 عالمت مميزه (عالمت خاص):  شهر محل تولد: 

          پايان دوره          معافيت  وضعيت نظام وظيفه:         كشور محل تولد: 

 اقدام نشده  واكسينه شده           واكسن كرونا:      شماره شناسنامه:

 نام پدر:  شماره كد ملي: 

 نام مادر:   كشور محل اقامت: 

 :ايران پاسپورتشماره   زبان ديگر  انگليسي           فارسي زبان مادري: 

  پاسپورت چه كشورهايي را داريد؟
  

  اقامت موقت چه كشورهايي را داريد؟ 
 تاريخ انقضاي پاسپورت:
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  اطالعات خانوادگي 

  بيوه       طالق گرفته      متاهل       مجرد        وضعيت تاهل 

  در صورت 
  متاهل بودن 

 نام و نام خانوادگي همسر: 
  تاريخ عقد:

  تاريخ تولد:                                     شهر محل تولد:

                  شروع زندگي مشترك: از تاريخ:      

  در صورت 
  طالق گرفتن 
  يا بيوه بودن 

    تاريخ عقد:  نام و نام خانوادگي همسر قبلي:

  تاريخ تولد:                                     شهر محل تولد:

     تا تاريخ:                                                   سال، از تاريخ:              مدت زندگي مشترك:   

  تعداد فرزندان دختر:   تعداد فرزندان پسر:   فرزندان

  

  

  )١(فرزند  فرزندانمربوط به اطالعات 

    شماره پاسپورت    نام

    تاريخ انقضا پاسپورت     نام خانوادگي 

    زبان مادري     مستعار نام 

    وضعيت تاهل     جنسيت

    كشور محل زندگي     تولد كامل  تاريخ 

    قد (سانتي متر)     شهر محل تولد 

    وزن (كيلوگرم)     تولد محل  كشور 

    رنگ چشم     شماره شناسنامه

    آخرين مدرك تحصيلي     شماره كارت ملي 

    شغل فعلي 
 عالي           خوب      ندارد     فرانسه   زبان آشنايي با
  عالي            خوب      كم      انگليسي  زبان آشنايي با

  آدرس محل زندگي 
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  )٢مربوط به فرزندان (فرزند اطالعات 

    شماره پاسپورت    نام

    تاريخ انقضا پاسپورت     نام خانوادگي 

    زبان مادري     نام مستعار 

    وضعيت تاهل     جنسيت

    زندگي كشور محل     تولد كامل  تاريخ 

    قد (سانتي متر)     شهر محل تولد 

    وزن (كيلوگرم)     تولد محل  كشور 

    رنگ چشم     شماره شناسنامه

    آخرين مدرك تحصيلي     شماره كارت ملي 

    شغل فعلي 
 عالي          خوب     ندارد     آشنايي با زبان فرانسه 

  عالي           خوب      كم      آشنايي با زبان انگليسي 

  آدرس محل زندگي 
  

  

  )٣مربوط به فرزندان (فرزند اطالعات 

    شماره پاسپورت    نام

    تاريخ انقضا پاسپورت     نام خانوادگي 

    زبان مادري     نام مستعار 

    وضعيت تاهل     جنسيت

    كشور محل زندگي     تولد كامل  تاريخ 

    قد (سانتي متر)     شهر محل تولد 

    (كيلوگرم) وزن      تولد محل  كشور 

    رنگ چشم     شماره شناسنامه

    آخرين مدرك تحصيلي     شماره كارت ملي 

    شغل فعلي 
 عالي          خوب     ندارد     آشنايي با زبان فرانسه 

  عالي           خوب      كم      آشنايي با زبان انگليسي 

  آدرس محل زندگي 
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  انگليسي و فرانسه  سطح آشنايي با زبان

توانايي برقراري ارتباط با  
  كداميك از زبان ها را داريد 

       انگليسي    فرانسه       هيچكدام  

  انگليسي  ميزان تسلط به زبان

  عالي    خوب    متوسط    ضعيف    مكالمه:

  عالي    خوب    متوسط    ضعيف    خواندن:

  عالي    خوب    متوسط    ضعيف    نوشتن:

  عالي    خوب    متوسط    ضعيف    شنيدن:

  فرانسه ميزان تسلط به زبان  

 عالي   خوب   متوسط   ضعيف    مكالمه:
 عالي   خوب   متوسط   ضعيف    خواندن:
 عالي   خوب   متوسط   ضعيف    نوشتن:
 عالي   خوب   متوسط   ضعيف    شنيدن:

  خير      بلي           ؟ آيا در خصوص زبان انگليسي مدرك داريد 

      گيرمميتوانم ب    دولينگو    IELTS      TOFEL     CELPIP         مدرك ندارم    چه مدركي براي زبان انگليسي داريد: 

 مكالمه:                  خواندن:                  نوشتن:                شنيدن:   اگر مدرك داريد، نمرات را ذكر كنيد:

  خير      بلي       ؟ در خصوص زبان فرانسه مدرك داريد آيا 

    در صورت دارا بودن نوع مدرك دريافتي و نمره آن را ذكر نمائيد:
  

  

  پاسپورت يا اقامت كشور ديگر 

  مجوز   نوع
 پاسپورت  
      اقامت موقت/توريستي  
 اقامت دائم            

    شماره پاسپورت/اقامت

    كشور صادر كننده 

    تاريخ شروع اعتبار 

    تاريخ پايان اعتبار
  

  مشخصات اقامتگاه كنوني شما (محل زندگي) 

    تلفن ثابت    كشور محل زندگي 

    تلفن همراه     شهر محل زندگي 

    آدرس محل زندگي 
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  مربوط به پدراطالعات 

  فوت شده          در قيد حيات   وضعيت    نام

    تاريخ فوت     نام خانوادگي 

    شهروكشور محل فوت     پدرنام 

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
  

  

  مربوط به مادر اطالعات 

  فوت شده          در قيد حيات     وضعيت    نام

    تاريخ فوت     نام خانوادگي 

    شهروكشور محل فوت     نام پدر

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
  

  

  مربوط به خواهر يا برادراطالعات 

  فوت شده          در قيد حيات   وضعيت  خواهر     برادر        نسبت با شما

    تاريخ فوت     نام

    شهروكشور محل فوت     نام خانوادگي 

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
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  برادرمربوط به خواهر يا  اطالعات 

  فوت شده          در قيد حيات     وضعيت  خواهر     برادر        نسبت با شما

    تاريخ فوت     نام

    شهروكشور محل فوت     نام خانوادگي 

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
  

  

  مربوط به خواهر يا برادراطالعات 

  فوت شده      در قيد حيات     وضعيت  خواهر     برادر        نسبت با شما

    تاريخ فوت     نام

    شهروكشور محل فوت     نام خانوادگي 

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
  

  

  مربوط به خواهر يا برادراطالعات 

  فوت شده          در قيد حيات     وضعيت  خواهر     برادر        نسبت با شما

    تاريخ فوت     نام

    شهروكشور محل فوت     نام خانوادگي 

    تولد كامل  تاريخ 
  وضعيت تاهل 

              مجرد      متاهل  
      طالق گرفته  شهر محل تولد   بيوه    

    شغل    كشور محل تولد 

  آدرس محل زندگي 
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  (پاسپورت فعلي شما)  اطالعات سفرهاي شما با توجه به پاسپورت

    تاريخ شروع اعتبار   باطله     داراي اعتبار        وضعيت پاسپورت 

    تاريخ پايان اعتبار    پاسپورتشماره 

  ديپلمات          عادي     نوع پاسپورت     محل صدور پاسپورت

  ششمين پنجمين      چهارمين      سومين      دومين       اولين       چندمين پاسپورت
  

  چه كشورهايي سفر نموده ايد و علت سفر شما چه بوده، لطفا تكميل نماييد به با پاسپورت فوق،

تعداد    تا تاريخ  از تاريخ
  روز 

  (تفريح/كار/جلسه/همايشهدف  ٣شهر   ٢شهر   ١شهر   كشور 

  سال  ماه  سال  ماه  ...) و....نمايشگاه/زندگي/تحصيل/ 
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  (پاسپورت قديمي)  اطالعات سفرهاي شما با توجه به پاسپورت

    تاريخ شروع اعتبار   باطله     داراي اعتبار        وضعيت پاسپورت 

    تاريخ پايان اعتبار    شماره پاسپورت

  ديپلمات          عادي     نوع پاسپورت     محل صدور پاسپورت

  ششمين پنجمين      چهارمين      سومين      دومين       اولين       چندمين پاسپورت
  

  چه كشورهايي سفر نموده ايد و علت سفر شما چه بوده، لطفا تكميل نماييد به با پاسپورت فوق،

تعداد    تا تاريخ  از تاريخ
  روز 

  (تفريح/كار/جلسه/همايشهدف  ٣شهر   ٢شهر   ١شهر   كشور 

  سال  ماه  سال  ماه  ...) و....نمايشگاه/زندگي/تحصيل/ 
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  توجه به پاسپورت (پاسپورت قديمي) اطالعات سفرهاي شما با 

    تاريخ شروع اعتبار   باطله     داراي اعتبار        وضعيت پاسپورت 

    تاريخ پايان اعتبار    شماره پاسپورت

  ديپلمات          عادي     نوع پاسپورت     محل صدور پاسپورت

  ششمين پنجمين      چهارمين      سومين      دومين       اولين       چندمين پاسپورت
  

  چه كشورهايي سفر نموده ايد و علت سفر شما چه بوده، لطفا تكميل نماييد به با پاسپورت فوق،

تعداد    تا تاريخ  از تاريخ
  روز 

  (تفريح/كار/جلسه/همايشهدف  ٣شهر   ٢شهر   ١شهر   كشور 

  سال  ماه  سال  ماه  ...) و....نمايشگاه/زندگي/تحصيل/ 
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  خدمت سربازي براي آقايان مشخصات 

  اگر معافيت داريد علتش چيست؟      معافيت       اتمام دوره   وضعيت خدمت سربازي 

   تاريخ خاتمه (روز/ماه/سال)    تاريخ شروع (روز/ماه/سال) 
 

  مشخصات شغلي

  آيا شاغل هستيد 
 خير، بيكار هستم           خير، بازنشسته هستم    منتظر كارهاي مهاجرت هستمخير، آماده و       
  بلي، خودم مالك كسب و كار هستم           بلي، شريك دارم  بلي، كارمند شركت خصوصي هستم      
     بلي، كارمند شركت دولتي هستم       بلي، به صورت آزاد براي خودم كار ميكنم   ،مغازه دارم بلي 

  سمت در شغل فعلي:    شغل فعلي: 

   :كارآدرس محل  

 از                 تا   از چه سالي تا چه سالي سابقه كار داريد؟  سال                   چند سال سابقه كار داريد؟

      خير       بلي  آيا مالك كسب و كاري هستيد؟      خير       بلي   آيا جواز كسب به نام خود داريد؟

      خير       بلي   سهامدار هستيد و اسم شما در روزنامه رسمي قيد شده است؟آيا صاحب شركت و يا در شركتي به عنوان 

 نام شركت/سازمان/موسسه   نوع فعاليت كاري   سمت   تا سال  از سال
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  تحصيالت 

  تحصيالت  زانيم
  سواد ندارم         زير ديپلم         ديپلم       پيش دانشگاهي       (فوق ديپلم) كارداني      
 (فوق ليسانس) كارشناسي ارشد            دكترا         PHD     دانشجو       

  خير      بلي   در صورت دانشجو بودن، ارائه مدرك اشتغال به تحصيل و ريز نمرات الزامي است، آيا ميتوانيد ارايه دهيد؟ 

 مدت رشته تحصيلي  ) سال/ماه( اتمام  ) سال/ماه(  شروع  شهر  كشور   مقطع 

  ديپلم 
          

 سال 

   : نام آموزشگاه يا موسسه

فوق  
  ديپلم 

          
 سال 

   : نام آموزشگاه يا موسسه

  ليسانس
          

 سال 

   : نام آموزشگاه يا موسسه

  فوق  
  ليسانس

          
 سال 

   : موسسهنام آموزشگاه يا 

  دكترا 
          

 سال 

   : نام آموزشگاه يا موسسه

PHD  
          

 سال 

   : نام آموزشگاه يا موسسه
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  سالگي تاكنون ١٨تاريخچه ي زندگي از سن 

  قيد فرماييد. كه مدرك از آن داريد را و حرفه اي،   ، فنيلطفا سوابق دوره هاي آموزشي

  تا تاريخ  از تاريخ
  نوع فعاليت و مدرك   نام موسسه   استان  شهر  كشور 

  سال  ماه  سال  ماه
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  سئواالت كلي در خصوص كانادا

    منتخب در كانادا:  نام استان    منتخب در كانادا:  نام شهر

  خير      بلي   ؟ستآيا تاكنون عضوي از اعضاي خانواده شما در كانادا اشتغال به كار يا تحصيل داشته ا

  خير       همسرم)   خودم    بلي (   آيا عضوي از اعضاي خانواده شما و يا همسرتان مقيم كانادا مي باشند؟

  بستگان مقيم كانادانسبت 
 مادربزرگ، پدربزرگ            مادر، پدر همسر           خواهر، برادر دختر، پسر        نوه  
 دائي، عمو          خاله، عمه خواهرزاده، برادرزاده       هيچكدام  

  بلي      خير ؟    آيا تاكنون براي اخذ ويزاي كانادا اقدام نموده ايد 
  مثبت است، لطفا موارد زير را تكميل كنيد:اگر جواب شما 

  سرمايه گذاري      كاري  تحصيلي        توريستي  نوع ويزاي اقدامي شما از چه نوع ويزايي بوده است:    
  آيا موفق به اخذ ويزا شده ايد؟   

  اگر نامه ريجكتي داريد حتما ضميمه فرم نماييد( را شرح دهيد: آن  خير، علت(  
  
 ) ،بلي اعتبارش پايان يافته                  :تاريخ پايان ويزا:                       )          هنوز اعتبار دارد)  (تاريخ صدور ويزا 

  قابل انتقال شما به كانادا چقدر خواهد بود؟ (ميزان به دالر كانادا نوشته شود)  سرمايهميزان 
  

  بلي      خير آيا از كارفرمايي در كانادا دعوت رسمي براي كار داريد؟     
  بلي     خير     اقوامي ندارم آيا اگر اقوامي در كانادا داريد، آنان ميتوانند دعوت نامه براي شما ارسال كنند؟   

  

  

  سئواالت كلي

 بلي، چندسال؟      خير      آيا تاكنون در حبس بوده ايد؟ دارم       ندارم   محكوميت كيفري 
 بلي  خير        درجه يك شما سابقه پناهندگي در كانادا را داشته ايد؟ آيا تاكنون خود يا يكي از اقوام 

 بلي  خير        آيا تاكنون خود يا يكي از اقوام درجه يك شما سابقه پناهندگي در كشوري غير از كانادا را داشته ايد؟ 
 ندارم           دارم      سابقه اقامت در كانادا داشته ايد؟

 خير           بلي  دستور ترك خاك در كشور كانادا و يا هر كشور ديگري را دريافت كرده ايد؟ آيا تاكنون 
 خير           بلي   آيا تاكنون سابقه بيماري روحي رواني و يا جسمي داشته ايد و يا داريد؟ 

 خير           بلي   آيا تا كنون سابقه عمل جراحي داشته ايد؟ 
 خير           بلي   كامل جسماني برخوردار هستيد؟ آيا از سالمت 

 خير           بلي   آيا اضافه وزن داريد؟ 
 خير           بلي   آيا تاكنون بيشتر از مدت يك هفته در بيمارستان بستري شده ايد؟

 خير           بلي   (ويتامين ها منظور نيست)آيا روزانه از داروي خاصي به صورت دوره ايي يا دائمي استفاده ميكنيد؟  
 كانادا نبوده ام      خير          بلي   آيا در سفرهاي قبلي به كانادا، بيشتر از زمان مجاز در كشور كانادا اقامت نموده ايد؟ 
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  آدرس محل زندگي 

  زماني بنويسيد وقفهبدون را تاكنون در ده سال گذشته متقاضي محترم، لطفا در اين قسمت آدرس كامل محل زندگي خود را 
  در صورت متاهل بودن، توجه داشته باشيد كه از زمان تاريخ عقد، آدرس محل سكونت شما و همسرتان يكي باشد 

  از تاريخ
  سال      ماه

  تا تاريخ
  ماه     سال 

  كشور   استان   شهر   آدرس كامل 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  


