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 فزم ارسضیابی ٍیشا تحصیلی کاًادا

  متقاضی عزیز: 

گیزد، در ارائِ ّزچِ بْتز هطاٍرُ جْت هْاجزت بسیار حائش اّویت هیباضذ. لذا اطالعاتی کِ تَسط ضوا در ایي فزم قزار هی

 خَاّطوٌذ است هطخصات خَد را بِ صَرت کاهل، دقیق ٍ صحیح ٍارد ًوَدُ ٍ بزرسی ًواییذ. 

 مشخصات فزدی مسافز

 ًام :                .1 . ًام خاًَادگی 4 . تاریخ تَلذ: 3 . ٍضعیت تاّل:1

 )در صَرت تغییز ًام(:. ًام قبلی 5

 . هحل تَلذ )ضْز ٍ استاى(:0

 . هلیت:                   9 . هلیت دیگز:8

 . آدرس هحل سکًَت:9

 : . ایویل11

 

 . تلفي هٌشل:                                    16

 اطالعات تحصیلی 

 . تاریخ آخزیي هذرک تحصیلی :11
 

 :   آخزیي هذرک تحصیلی. 14 .رضتِ تحصیلی:           13

 ☐کارضٌاسی     ☐کارداًی         ☐دیپلن

 ☐PHD   ☐هذرک گزٍُ پشضکی  ☐کارضٌاسی ارضذ

 : ًام داًطگاُ آخزیي هذرک تحصیلی: 15 ضغلی فعلی: : 10 سابقِ کار: : 19

 

 اٍلَیت ضوا بزای تحصیل: : 46

 ☐اخذ بَرسیِ    ☐تحصیل ارساى

 ☐سایز هَارد ☐ تحصیلاخذ اقاهت دائن پس اس 

 هقطع تحصیلی هَرد ًظز: : 19

 ☐کارضٌاسی         ☐کالج

 ☐دکتز       ☐کارضٌاسی ارضذ

 سابقِ بیوِ تاهیي اجتواعی: : 18
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آیا ضوا یا ّوسزتاى تاکٌَى درخَاستی بزای دریافت ٍیشای هْاجزتی یا تَریستی یا : 44

 داًطجَیی بِ سفارت کاًادا ارائِ دادُ ایذ؟

 

 

آیا تاکٌَى بزای اخذ پذیزش اس داًطگاُ یا کالج در کاًادا : 41

 ا قذام کزدُ ایذ: 

 ☐در حال یادگیزی                      ☐فاقذ هذرک سباى          ☐دارای هذرک تافل                       ☐دارای هذرک آیلتس          :هذرک سباى: 43

 اطالعات شغلی و مالی

 :  هیشاى بَدجِ سالیاًِ بِ تَهاىحذاکثز . 41

    ☐هیلیَى تَهاى 56تا  46بیي                                           ☐هیلیَى تَهاى 46کوتز اس  

 ☐هیلیَى تَهاى 156تا  166بیي                                      ☐هیلیَى تَهاى 166تا  56بیي  

 نسبت پشتیبانی مالی با متقاضی: : 45

 میزان بودجه سالیانه پشتیبان مالی به تومان:: 40
 

 در چه رشته ای مایل به ا دامه تحصیل هستید: : 49

 

 باتشکز                                                                                                  

 و مهاجزت دپارتمان اخذ ویزا                                                                                                                                        

VIS GLOBAL                                                                                                                                      

 

 


