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 ساله کانادا 5ویزای توریستی مولتیپل  یمدارک الزم برا

 *** ی*** مدارک شغل
 دانش آموزان و انیدانشجو 1

 لیاشتغال به تحص یترجمه گواه 

 (رهیمد ئتیعامل و عضو ه ریمد) یخصوص یها صاحبان شرکت 2

 شرکت سیتاس یترجمه روزنامه رسم+    یروزنامه رسم راتییتغ نیترجمه آخر 

  .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یحقوق مشخصات فرد زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یترجمه گواه 

 )در صورت وجود(سال گذشته( کی)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 یخصوص یکارمندان شرکت ها 3

 (سال گذشته کی)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 
  .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یحقوق مشخصات فرد زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یترجمه گواه

 شرکت سیتاس ی+ آگه

 یکارمندان بخش دولت 4

 ینیحکم کار گز نیترجمه آخر 

 یحقوق شیف نیترجمه آخر 

 ن ذکر شده باشد .آ( در )نام و شماره  پاسپورت یحقوق و مشخصات فرد زانیاشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و م یترجمه گواه 

 (سال گذشته کی)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 بازنشستگان 5

 یحکم بازنشستگ نیترجمه آخر /  یحقوق شیف نیترجمه آخر 

 کسبه 6

 جواز کسبترجمه  

  .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یحقوق مشخصات فرد زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یترجمه گواه 

 یترجمه کارت بازرگان 

 پزشکان 7

 ترجمه پروانه مطب 

 یترجمه کارت نظام پزشک 

 مهندسان 8

 یترجمه پروانه نظام مهندس 

 سازانساختمان  9

 )تخریب و نوسازی یا عدم خالف یا پایان کار( یساختمان یترجمه گواه 

 یکار یها ترجمه قرارداد /  کار ساختمان انیترجمه پا 

 وکال 10

 ترجمه پروانه وکالت 

 کارشناسان 11

 ترجمه پروانه کارشناسی 
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 88401071تلفن :    4و  3، طبقه اول ، واحد  1تهران ، خیابان  سهروردی  جنوبی ، خیابان  ملک ،  نبش کوچه  فرهومند ، پالک   دفتر مرکزی :

 26851060 تلفن :، طبقه اول 252پالک  ،1مجتمع آوا نیاوران  ، سه راه یاسر به سمت تجریش پایین تر از ، نیاوران ، خیابان تهران : شعبه نیاوران

 *** یو مال یمدارک بانک ***
 تومان موجود باشد. ونیلیم 50هر نفر  یکه به ازا یسیبه زبان انگل یکوتاه مدت / بلند مدت / جار یماه آخر حساب ها 3 گواهی تمکن 

 قرار داد مشخص باشد. خیکوتاه و بلند که تار یحساب ها یها ترجمه قرارداد 

 ()اجاره نامه یمنابع درآمد ریترجمه سا 

 *** ازیمدارک مورد ن ری*** سا
 .شودیبه اندازه اعتبار پاسپورت زده م زایساله است و مدت و 5 زایچون و .زمان اعتبار را داشته باشد نیشتریاصل گذرنامه که ب 

 یا همراهان )در صورت وجود( بنام مسافر یترجمه سند ملک 

 خدمت انیکارت پاترجمه  

 ترجمه شناسنامه 

 نباشد. یکیروشن که با پاسپورت  نهیتمام رخ زم  3*4قطعه عکس  کی 

 سند ازدواجترجمه  

 یمیقد یگذر نامه ها هیکل 

 .می شود، که توسط آژانس گیتا گشت ارائه : ثبت نام اطالعات متقاضی 1رم فپر کردن  

 .می شود، که توسط آژانس گیتا گشت ارائه : اطالعات اعضای خانواده متقاضی 2پر کردن فرم  

مدارک مورد اشاره حداقل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جهت درخواست صدور ویزا می باشد. در صورتیکه بر حسب شرایط هر متقاضی، نیاز  

 ارائه نماید. و به مدارک تکمیلی دیگری باشد متقاضی می بایست در اسرع وقت مدارک تکمیلی مورد نیاز را تهیه 

 و وزارت خارجه باشد. یو ممهور به مهر دادگستر  یترجمه رسم دیمدارک با هیتوجه : کل **


