
 
 

          فرم مشخصات فردي کانادا     

  اطالعات فردي

    نام

    خانوادگینام

    خانوادگی قبلینام و نام

  ردم                                                                      زن          جنسیت

    به میالدي تاریخ تولد

    شهر محل تولد

    محل تولد کشور

    اقامتکشور محل 

    1شهروندي    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شهروندي به معناي داشتن اجازه اقامت دائم در یک کشور مشخص است. ١



 
  

 اطالعات محل اقامت

 کشور محل سکونت (فعلی) 

 
 باشد، کشوري به جز ایران میدر صورتی که محل سکونت

 نوع اقامت، تاریخ شروع و پایان اقامت الزامی است.

ماه اقامت  6ساله گذشته در کشوري بیش از  5آیا طی  

روع و نوع اقامت، تاریخ شدر صورت مثبت بودن اید؟ (داشته

 پایان اقامت را ذکر کنید)

(محل کانادا  جهت ویزاي محل اقدام و شهر کشور 

نگاري)انگشت  

 

 

 تحصیالت (درصورتی که مدرك تحصیلی باالتر از دیپلم باشد)

 رشته و مدرك تحصیلی 

 نام موسسه یا دانشگاه 

 شهر محل تحصیل 

  تاریخ شروع و خاتمه تحصیل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اطالعات وضعیت تاهل

      

طلقه        م مجرد                                               

 وضعیت تاهل فعلی بیوه                 متاهل         

           

  

 
فعلی (میالدي) خانوادگی همسرنام و نام  

فعلی (میالدي) تاریخ تولد همسر   

 
(میالدي) فعلیتاریخ ازدواج همسر  

 اطالعات همسر قبلی (در صورت طالق یا فوت)

 
قبلی (میالدي) خانوادگی همسرنام و نام  

 
 تاریخ تولد همسر قبلی (میالدي)

 
(میالدي) تاریخ ازدواج  

 
 تاریخ فوت همسر (میالدي)

 
(میالدي) طالقتاریخ   

 

  

یهاي زباناطالعات مهارت  

 
هستید؟ه هایی قادر به مکالمبه چه زبان  

آیا مدارك زبان دارید؟ (در صورت مثبت بودن ذکر  

 کنید)



 
 

 اطالعات هویتی

 شماره پاسپورت 

 کشور صادر کننده 

 تاریخ صدور 

 تاریخ انقضا 

 شماره ملی 

 آدرس محل سکونت 

 شماره تماس منزل 

 شماره تماس محل کار 

 (اختیاري) فکس 

 
 آدرس ایمیل

 

 

کاناداهدف از سفر به   

 هدف از سفر به کانادا 

 تاریخ ورود به کانادا 

 تاریخ خروج از کانادا 

)کانادا سفر به کانادا (دالربودجه    

کنندهتخانوادگی دعونام و نام   

کننده با متقاضینسبت دعوت   

کننده در کاناداآدرس دقیق فرد دعوت   



 
 

 وضعیت شغلی

 شغل فعلی

 شغل فعلی 

فعلی نام محل کار   

 تاریخ شروع به کار 

 تاریخ خاتمه کار 

 شهر محل کار 

 شغل قبلی

 شغل قبلی 

 نام محل کار قبلی 

 تاریخ شروع به کار 

 اریخ خاتمه کارت 

  شهر محل کار 

 شغل قبلی

 شغل قبلی 

 نام محل کار قبلی 

 تاریخ شروع به کار 

 تاریخ خاتمه کار 

  شهر محل کار 

 

 

 



 
 

 

 

 

سوابقسایر   

آیا تا به حال درخواست ویزاي شما از کانادا،   

متحده، یا هر کشور دیگري رد شده است؟ (با ایاالت

ذکر تاریخ، کشور و دلیل ردي را توضیح داده و در 

 صورت امکان، نامه ردي خود را ارائه دهید.

ویزا (بدون  آیا تا به حال بعد از تمام شدن اعتبار  در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح دهید

داشتن اجاره تحصیل و کار)در کانادا اقامت 

 اید؟داشته

  در صورت مثبت بودن پاسخ، با ذکر شماره پرونده توضیح دهید

 اید؟آیا قبال براي مهاجرت به کانادا اقدام کرده  

  در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح دهید
آیا تابه حال درخواست صدور و تمدید ویزاي کانادا 

 اید؟داده

          در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح دهید

 ي دستگیري و سو سابقه کیفري دارید؟آیا سابقه

  یددر صورت مثبت بودن درجه، تاریخ و محل خدمت را به ترتیب زمانی ذکر کن

1-  

2-  

3-  

آیا سابقه خدمت داوطلبانه در ارتش، سپاه و نیروي 

 اید؟داشتهانتظامی (غیر از خدمت سربازي) را 

  در صورت مثبت بودن پاسخ، توضیح دهید
آیا معلولیت جسمی یا ذهنی که نیازمند خدمات 

 پزشکی داشته باشد دارید؟



 
 

هاي هاي میالدي را با دقت کامل تکمیل کنید)، در صورت نیاز به ردیفسال اخیر (تاریخ 5تاریخچه کامل و دقیق سفرهاي خارجی در 

  دوباره پرینت کنید.بیشتر، همین صفحه را 

  دلیل سفر  شهر  کشور  تاریخ خروج (ماه / سال)  تاریخ ورود (ماه / سال)

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



 
 

  دلیل سفر  شهر  کشور  تاریخ خروج (ماه / سال)  تاریخ ورود (ماه / سال)
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