
 

كاناداسفارت  مشخصات فردی فرم  
  دارد حتی همسفران شما بايد جداگانه اين فرم را تکميل نمايد. کاناداهر نفر که قصد سفر به 

  .به سواالت زير دقيق و کامل پاسخ دهيد واز پاسخ دادن به سواالتی که شامل شما نميشوند خود داری نماييد
  ذکر شوند.(روز/ماه/سال)ميالدیبه  ها نيزتاريخ تولد ,و با حروف بزرگ نوشته شود انگليسیتوجه شود نامها و آدرسها به  

  هيچگونه مسئوليتی بابت فرم قبول نخواهد کرد. شرکتبديهی است که درصورت ناقص بودن فرم وارائه اطالعات اشتباه اين 

  نام:

  

  نام خانوادگی:

  

  اگر نام ويا نام خانوادگی خودرا تغيير داده ايد:

  :قبلی نام

  

  

  :قبلی نام خانوادگی

  جنسيت:  تاريخ تولد:  شهر محل تولد:  کشور محل تولد:

  

  آيا تا به حال اقامت کشور ديگری را داشته ايد؟

  در صورت مثبت بودن سواالت زير را پاسخ دهيد.

  کشور:  نوع اقامت:  از تاريخ:  تا تاريخ:

  داريد؟که برای ويزا اقدام کرده ايد اقامت آيا در کشوری 

  در صورت منفی بودن کشور ونوع اقامت وتاريخ سفر خودرا بنويسيد.

  کشور:  از تاريخ:  تا تاريخ:

  

  تاريخ ازدواج:  وضعيت تاهل:

  نام خانوادگی همسر:  نام همسر:

  

  آيا ازدواج قبلی داشته ايد؟

  نام همسر قبلی:  نام همسر قبلی:

  

  تاريخ تولد همسر قبلی:  نوع رابطه يا ازدواج:  از تاريخ:  تا تاريخ:

  

  در صورت احتياج به مصاحبه غير از زبان فارسی به چه زبان هايی مسلط هستيد؟



  

  شماره پاسپورت:  کشور محل صدور:  تاريخ صدور:  تاريخ انقضا:

  

  

  آدرس دقيق محل سکونت:

  

  

  

  ايميل :  تلفن همراه:  تلفن ثابت:

  

  

 هدف از سفر:

 

همراه در سفر: مقدار پول تا تاريخ: از تاريخ:  

 

 نوع رابطه با دعوت کننده:

 

 نام و نام خانوادگی دعوت کننده :

 آدرس دعوت کننده:

 

 در صورت داشتن دعوتنامه از نفر دوم مشخصات زير را کامل نماييد.

 نوع رابطه با دعوت کننده:

 

 نام و نام خانوادگی دعوت کننده:

به صورت کامل به انگليسیآدرس دعوت کننده:  

 

داريد؟                                        درصورت مثبت بودن سواالت زير را پاسخ دهيد.آيا تحصيالت دانشگاهی   

 از تاريخ:

 

 نام دانشگاه: رشته تحصيلی:

 تا تاريخ:

 

تحصيل:محل شهر   کشور: 

 

 

 

 

)، در صورت دانشجو يا دانش آموز بودن اطالعات محل تحصيل را ذکر نماييد.قبل از بازنشستگی ده سال (در صورت بازنشستگی اطالعات کار اطالعات شغلی:  



 از تاريخ:

 

 نام شرکت : شغل فعلی:

 تا تاريخ:

 

 کشور : شهر :

 از تاريخ:

 

  شغل قبلی :

 تا تاريخ :

 

 کشور : شهر :

 از تاريخ:

 

  شغل قبلی :

 تا تاريخ :

 

 کشور : شهر :

ابتال به سل داشته ايد؟آيا سابقه   

 آيا معلوليت جسمی يا ذهنی خاصی که نيازمند خدمات پزشکی داشته باشد داريد؟

 درصورت مثبت بودن پاسخ توضيح دهيد.

 

درصورت مثبت بودن پاسخ توضيح دهيد.          در کانادا داريد؟                                                          آيا سابقه کار يا اقامت غيرقانونی   
 

ودن پاسخ توضيح دهيد.آيا تا به حال درخواست صدور وتمديد ويزای کانادا را داده ايد؟                                                     درصورت مثبت ب  

 

درصورت مثبت بودن پاسخ توضيح دهيد.                                                آيا تا به حال درخواست ويزای کانادای شما رد شده است؟             

بودن پاسخ توضيح دهيد.آيا سابقه دستگيری وسو سابقه کيفری داريد؟                                                                         درصورت مثبت   

 
 

يا مذهبی خاص داريد؟                                                    درصورت مثبت بودن پاسخ توضيح دهيد.آيا سابقه عضويت در گروه های سياسی   
 
 

بت بودن پاسخ توضيح دهيد.آيا سابقه خدمت داوطلبانه يا اجباری در ارتش ونيروهای پليس را داشته ايد؟                                   درصورت مث  

 
 

 

 

 


