
 

 

  ا�واع و	زای ����دا

����� دارد �� ���� �� ��ز ھ� ��د �ی� ���� �� دری�� آن ا��ام ��د�دا ا��اع �دا .وی ا ����اردی ��%�دی $�ن  ا��اع وی ای � &�'
,� و وی ای ,�ری���، وی ای ,+*���، وی ای ��)� %-.�دا �� ھ�4اه ,��2+ت  ا0� �� در ادا�� د��0… ���� از ا��اع وی ای ���5ی �

 .آن ارا�6 '�ه ا0�

دا �� دو د��0 ��� ,7��8�  :'�د ��5ی �� �� ط�ر ��� ا��اع وی ای �

دا •�� ����  وی ای 
دا •��� دا76 � وی ای ا�

دا از دو ط�ی< ����ای =�� در>�ا0� و دری�� ھ� ی; از ا��اع وی ای ��دا .,�ان ا��ام ��د �و ��اAB �%C�ری ��  =�� �م آ�@ی? وی ای �
ً �� آن B@.(دا �� ا��0رت � &+���ارک در  &�4F, رت د��0 و�ارک �� )��دا و ارا�6 ��0رت �)Draft   .Q�ی�5 ��) Paperی

دا �� م ھ���5 , ��ای��2ن دری�� وی ا �8��دا در ای�ان، �دا ا�RS� �� د-�& ���� ��دن �0رت �����ی; وی ای ���� ری و یS�  ��
 �,ی د�Tاز َو� �FیVFS �55� �%Cا��  .در �R�رھی اط�اف ای�ان 

5�� اZ@م� �$ �Qدا ا�دا، =�� �م آ�@ی? ای? وی ا اZ@م '�ه ا0�،  0ی� ر�40 �0رت ��  .���Tی? روش در>�ا0� وی ای �

�� ���Q ر�R� ?از وی ای ای �Z�� �� دا�� ����دا را �� ��د  وی ای �زه ورود �� >ک �Cودی ا�+��\ و R�ن �'�د �� ط� ز
��دا را ��. دھ� �� ����  :�5ی ��د� زی��^4��Z ا)�� زی� ,7��8 3,�ان ��  وی ای 

دا •�  وی ای ,�ری��� �
دا •� وی ای ,+*��� �
دا •� وی ای ھ�4اه �

 

 

 و	زای ور	�� ����دا

دا��2 ای? وی ا �� 'F&. '�د � اھ�اف ,�ری��� )در ��) Visitor Visa(ی  وی ای ,�ری��� �B لB دا در�� ��-�� Canada( وی ای 
Multiple Visa ( ن وی ایدا )در �� ۵ی ھ4�� �- .'�د 0

�Cت ای? �R�ر ,�)�� '�هT�دا �� ا���ان �دا ر �5�� اZ@م وب 0ی� �0رت ��ی �F' �� ?F4& ا0� , ای? ��ع از وی ای �C ا ,
در ��55( ��-��  .وی ای 

ن و ��ون �+�ودی� وارد �k0�رت ا0� در ھ� زl ر��Zدل ا%�دا �� �ر وی ا ���Zن ا�دا �در ھ���5 , ز�� ��-��ن وی ای Qک دار��<
 �mا��B دا '��� و در ھ� �ر ورود ,��۶ �5'�� دا'�� �ه در ای? �R�ر ا��.  

 ب �*��B �� از ر��0ن o�l ن را داری� ,F�دا '4 ای? ا�دا >رج '�ه و در )�رت ,4ی&،  6دا'�? ای? ��ع از وی ای ��ھ� از �R�ر ��
 rQ'� ���4 از ی; روز، �^�داً � ی; �lواز �� ��ز ای? �R�ر وارد '�ی��.  

�4%�sً ا�^م ای? �ر ��8.5 و ��4Z ���ده و �F4? ا0� ��ا �دا در �0رت ای? �R�ر �FR&ا�0ز '�د ی در>�ا0� �%�ی وی ا �. 

 

 

 



 

 

  �و�ر و	زای ����دا

�� دا76 و یدا ا��در� رگ ��دی ا0� �� در ����\ وا-�ی? و ی �lر� رگ و �دا �دا، ��ع دی�Sی از وی ای ,�ری��� �� 0 >B��l وی ای �
ی�� � �� ��ن دی�S، دZ�ت ��55ه ��. '�Tو��ی دارد��'� �28�� .�ز�� و ی ��ه 

ی� دZ�تl ق�8B &ا��B  ی� ازدا ����� و ���Q �55�26.620ه در ���ارک ا� ?�5x4؛ ھ�'-�  دsر در 0ل ���4 �� zای�' ��ھی ارز'�
دا '�د�ی� �l �4�42و��ه در>�ا0� 0��l وی ای �� ً4�B  �� ت ��55ه�Zد د�� �,�-�  .و 

�8�دا در )�ر,� �� ��د �ی� ��رد ) ��55ه دZ�ت(7 و ی '�Tو�� �l ق�8B &ا��B اده وی��ی >AZازای ھ� ی; از ا �� ،�'دارای >��اده �
ز ,|��� ��ده و �� '�ح زی� ا0���: 

  

ی >��ادهAZز ,%�اد ا��رد �� �� �Bا�& درآ

8�2 ا)�� �� 5Z�ان ��ز�� و ی ��ه -ی; ��� �� ھ ار دsر 26.620 

 33.140 دو ���

��� �0 40.742 

ر ���T$ 49.466 

��� �5l 56.104 

��� o' 63.276 

 70.448 ھ�� ���

�� o�� 7.172 از ھ�� ���، �� ازای ھ� ��� ا2

دا �lدا>� ��ده و ��د دZ�ت '���ه �ی� زی����  دZ�ت�8�2 را �Bا�& ��ای ی; 0ل از دا>& >ک ��� ���ت در���55ه �ی� ���4 >�
ی�5 '�د%�4د �0رت �Zرد ا��ن F' l.  

ن و �دا در��� در �دا ,ی�� '�د , ھ�ف از ا��8o�l �2 از ورود �� ��� ���4�% �0رت از آن TC� ا0� �� 0@� ;' l ی��ه,
دا ��'� ,+�4& ھ ی�5��� �� دو-� ��  .ھی در

دا ,�ر اZ@م '�ه ��ای 0��l وی ای ���Zل 10 ا�� ا0� 0 از آ�^ی� �� rQر��ر دار��، ای? ��ع از  ا��Zل ا0 �5l , �mا��B ی ای�ا��ھ
��در ( �-0 �5l رت�دا �� )�  .'�د وی ا �

�� دا'�� �دا ا��زه را �� دھ� , در ھ� �ر ورود �Bا��m دو 0ل در �Cو �� دار��ه آن ای? ا �ر ورود ا0دا �5$ ��. '�0��lوی ای �
��k0�رت �Cی� ا-*ق l دا �� روی� ��$�� 0��l وی ا �T5, و �د ����^��2 ��ز �� ا��ام 8��k0�رت l ر��Zن ایl از �l د�'.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  و	زای ��	�� ����دا

�2ن�R�ر �8���Cت ,+*��� و T�8)� آ��ز'� ��ای Z@��54ان �دا ی�F از ���Tی? �دا �7���0 آ��ز'� . ا0�  وی ای ,+*��� �
م���ی� ای? �R�ر ���ر � ��-ً �� 'F& ا�0�� ی ای,�4Z ده و�� ����R�l �5 و��� .'�د ی� 

رت دو-� ��رال ا0��دا ,+� ��م ��� آ��زش در ��ر$� و ���ر �� روزی ��>�ردار ��ده و �kFز'� ی��دا از 7���0 آ� �۶ دی; �� . �
-\ دا>�� <دا �� 7���0 آ��زش ای? �R�ر ,�*�\ داده ��) )GDPدر�( ,�-�� ��ن  '�د و در ��? دیR� �S�رھی ,��%0 �TC ���ی

دا ����Rی? ھ ی�5 را �� ��o آ��زش ا>�*ص داده ا0���.  

ر وب�5�� �Cی�,�ی? آ� ����ارد زی�  &�دا '��Cت و '�Tو��ی ای? �R�ر، وی ای ,+*��� �T�  :'�د 0ی� 

  و	زای دا�ش آ�وزی ����دا

دا از 0? �ری در ��Cزش ا��0١٧-�S '�وع '�ه و ,  ��۵ ط�ر ��� آ  0١٨-�S ی �S- .ادا�� دارد 0

دا از 0.�  ,7��8���) 0.� دارد C ��11  ا�0ن ��; �� ( 12آ�ز '�ه و , 0.�  �5�1ی 0.�ح آ��ز'� در ��ارس � ��  .ی�� ادا

���ه �� o�l د����� در ���ری از ا�0ندا 0.� ��دوره راھ45ی� در . ادا�� >�اھ� ی�� 6'�د و دوره ا���ای� , 0.�  ھی �
دا از 0.� ��ارس ��ین �� ٩آ�ز '�ه و در 7  �.0l ��دا ��  از 0.� . ی����0.� ی د����0ن در � �.8�10  �.0 ,12  ��ادا

  .دارد

o8.� دا��ی& �� ,+*�& در ��� rlی�ش �Q��� و �%� ��ای اl@ی ای? ��ع وی ا  در )�ر,� �� دا ھ����، �ی� اول ی; ��آ��زی �R�ر �
دا ا��ام ����5�.  

o�4ه وی ای دا�Z وتت آن  ,�*�R�ت و *���0ی�  �دا در ای? ا0� �� ا- ا�� �� ارا�6 ��رک ز�ن ����، ا�آ��زی � دا�R^�ی� �
�� ا0�R� ً@��.  

��sدا �ی� 0���S? دا�o آ��زان >ر�C ��ای ,+*�& در ��ارس دو-�� ���دا  14,  ��10?  �� ط�ر �-� . ��kداز��ھ ار دsر �B ای? در
دا �� ��ا,� از ای? �Zد �s,� ا0��  .ا0� �� ھ ی�5 ��ارس >*�)� در �

  

 و	زای دا���و	� ����دا

8ط� -����، ��ق � &�ین د����0ن آ�ز '�ه و 'l از �l ��(�@� دا ھx4�ن ���ری دی�S از �R�رھ�,+*�@ت ,���4F در �
�� و د���ا �� '�د��-. 

 � �� �C�, �� ��C�, دا��*\ و C�ان، ���ری از ا��اد در ���دا �� ���وی �ھ و ی  ھی ��,ه ��ت در �-� دھ�5 دوره ��ز �زار �ر �
رتT� ��� ?42 ب ��55 ,�ھ� ا��SRدا� �����8ط� �ی ,+*�& در C �� ت ��5 را�0��ھی �2وری و ��,�z، �0ی%�� rCب �زار  

�  .دا '����ر در �

ب دوره�دا و ا��� ا>r وی ای ,+*��� �� ��s�و ط �م و�ن ���  ھی ,4F�8ط� �ر'5�0، ار'� و ی د���ا، '4 ا� ���*+, �,
��0��8 ,+*�& و �ر ����Rی در ای? �R�ر داری� ��  �'� ��ر �رآ��� ی �%�ی '4T-  .,�ا�� ��ای 0

oوی ای دا� دا ��ه  ,�وت ا0�0 ای? ��ع از وی ا �SRی�ش از دا�rl ��� r<ن ��ای ا�� م �� ارا�6 ��رک ز� آ��زی در ای? ا0� �� 4'
دا ھ�����  .و اl@ی وی ا از �0رت �

��زه را Cای? ا دا ای? ا0� �� �� 4'�� ی� دی�S وی ای دا�R^�ی� �  ره ��20ای �Bا��m دھ� ,l ر0Z� در ھ��� �� �  ?�B در �و�
��. ,+*�& ��kدازی� ?�5x4ھ ه ��ای ی; �^�ز �ر �����  ,�ا��� o�l از �رغ '4SRدا� ا��ام ��ده و �  PGWPا-�+*��� از �-� و ی

 �mا��B د، ��ای�م دوره ,+*��� >0ل �� �ر ����� و ,4م 3ا,4 دا ��kدازی�و�� در �زار �ر ��. 

  



 

 

  و	زای �ر�ت �ط����� ����دا

5��ر ارا�6� �� �,@�T�, ،دا و دا��l oوھن 0ی� �R�رھ�� ?��� �S5�4 و ��ھ�Z تsد,�  در را�0ی ار,8ی ,�%-.�وی ای ��)� 
دا�� �� .Zا zی? '�ای�Cد �� وا�'. 

��دا ��2ن ای? ��ع از وی ای �8�� ��دا، TC� دری�� وی ای  ,�ا��l �5 از دری���ا�  ھ�5ی � ه، ���4�Z ��0 و یSRی�ش از دا�rl
�,%-.�ی �� از آ�^ی� �� ای? وی ا در رده. ا��ام �4ی�5 ��)� C ریب ��ع )+��  ��5ی >)� ��? وی اھی ,+*��� و ����Qد، ا��

<�� �,%-.�  .�ردار ا0�وی ا از اھ�4� زیدی در �lو�0 ا��ام ��ای وی ای ��)� 

 �*8�دا �� م �� دری�� وی ای �ری ھ���5 و ا�Q ��ار ا0� در �B? دوره از ا�0د و ���  آ��ز'� ��2ن ای? ��ع از وی ا �8�� �mا�
 ��دا �lدا>� �4ی�5 ھی >)� را ,�4F& و ھ ی�5 ��55، �ی� ��م 8B��� دری��Cت �T�  .ھی ��,�z را �� اداره 

�28�� ًs�4%�)� ��>�ردار ھ���5< �S5و ��ھ �Rوھ�l ،�4�Z zدا از '�ای�,�ان �  از ای? رو، در ��>� ��ارد ��. ن ای? ��ع از وی ا �
دی ا��اZ ر�ز وی ی��^� ��B ��5 وی اھی ,+*��� و ی�دا، �ھ�� �4�Z ی �lوھ�R آن ��ای 0ی� ا��اع وی ای ��م ,��C �� ط�ل دوره و 

  .�4�د

   ه ��	�� ����داو	زای ھ�را

دا �� ی�F از د����� '�ایz ,+*�& و ز���Q در �� �S5ھ�@ً �Cی� و ھ4��   ھی در ا��� او�ت، R� �� ��0�ری ��7T ��ای ,4
oدا� �� ,��ی& T�5? وا-�ی? آ�x4ن و ھ .'�د آ��زان، دا�R^�ی

��ن و >�رد و >�راک ای�F5 ��ز��ان در $� '�ای.� ,+*�& F0�55، ا�  Tر,� �� آ��ی� $� �T� و در �و ������ ا0 &F' �$ �� Tآ�
�� ��Tه '�د، ھ�S4 از ��اردی ھ���5 �� وا-�ی? را ,���� �� ا�^م �  در  ��5 ,, �5'ن را دا'�� �F�دا ای? ا���5ی از وی ای ھ�4اه �

�5'  .دوران ,+*�& در �5ر ��ز��ان >�د �

oدا� \��� T5, رد��دا  18آ��زان زی�  ا-��� ای? ����� و ی ھ�4اھ� ی�F از وا-� >�د در �R�ر �� �0�l�0 �� زدا ا0� �� ���0ل �
oاز وا-�ی? دا� �Fدا ��ای ی�دا(آ��ز  دار�� و �� ھ�4? >ط� �^�ز وی ای ھ�4اه ,+*��� ��زه �ر )در ��) وی ی�� وی ای �Cد ��ون ا�'.  

دا ,��� دار�� , ھ��4 و ی از 0�ی دی�S، ای? ��Sا�� در ��2ن دری�� وی ا �8��8ط� �s,� ,+*�& ��  وC�د دارد و ���ری از �
�5'ن در ط�ل دوران ,+*�& در �5ر'ن �Rز��ا���.  

��دا ا��ام ��د �� ط�ر ��� از دو ط�ی< زی� �  :,�ان ��ای ای? ��ع از وی ای �

دا �� �� وی ای  :  Temporary Resident Visa وی ای ,�ری��� ی�ن � د TRVای? ��ع از وی ای ��ر>�ا0� وی ای �%�وف ا0� �� ط�ر ھ4 
����ر�0 ار0ل  ه و یSRدر دا� &*+� ���*+, �� �^Rھ��4 و ��ز��ان دا� ,�ا��5 وی ای  '�د و �� وا0.� آن وا-�ی? دا�o آ��ز و ی

ر ��Zا�& ا�B دا را ��8�2 ا)�� دری�� ��55 ۶ھ�4اه ���ر �^�ز ,+*��� ��Zا دل �%� ھ� و ی�دارای  در )�ر,� �� ی�F از وا-�ی?. 
�� rlی�ش ,+*��� از ��ارس ��ار�� و  ��ای دری�� وی ای ,+*��� ��زی �� ارا�6 �T�5، ��ز��ان آ�'دا ��وی ای �ر ی ,+*�& در �

��دا در>�ا0� دھ�5 �  .,�ا��5 ��ون �FR& ��ای وی ای �

• زه �ر یCوی ای ا OPEN WORK PERMIT  :هSRاز دا� �F�2 در ی8�� �Qو  ا -�ھ� دا �� )�رت ,4م و��  ی�� ���%�ھی 
��'�، ھ��4 وی � &�*+, ?�B در 8�2 ای? . ,�ا�� ��ای �^�ز �ر آزاد ا��ام �4ی� rlی���� '�ه و ی��دا �� ھ��4 �ای? وی ا �

��زه را Cم ا8�2 ا)�� �� )�رت ,4��ین دوره ,+*��� l  دھ� ,�ر در �R�ر �� �� ����-� ��� . دا ��kدازدو�� و �B در
��دا اl@ی ��د و ی �l از rlی�ش ,+*��� و  �دا ��ای ای? ��ع از وی ای ��ن � در>�ا0� وی ای ,+*��� ��,�ان �� ط�ر ھ4 

دا، ��ای �^�ز �ر آزاد ھ��4 وی ا��ام �4�د�  .ا�8�0ار ی�F از زو�C? در �

 


