
نام و نام خانوادگی:

جنسيت:     

تاريخ تولد: 

وضعيت تاهل:

تعداد و سن فرزندان:

تابعیت:

وضعیت نظام وظیفه:

امييل آدرس:

موبایل: تلفن : 

مشخصات فردی متقاضی

فرم ارزشیابی اوليه متقاضيان مهاجرت به كشور كانادا

  مشخصات شغلی و تحصیلی متقاضی

رشته تحصييل:

ميزان تحصيالت:

تاريخ فارغ التحصييل:

خیربلیآيا تاكنون دوره اي را گذرانده ايد كه موفق به كسب مدرك آن شده باشيد

درصورت مثبت بودن جواب لطفاً نام حرفه ، طول دوره و تاريخ اخذ آن را بنويسيد

محل تولد:

شغل در حال حارض - لطفاً در مورد سمت و رشح وظایف خود بطور مخترص رشح دهید:

ميزان سابقۀ کار و تاریخ استخدام و خامته:

آدرس محل سکونت:

-اين فرم قابليت تايپ مستقيم و امکان ذخيره اطالعات  را دارا می باشد. 
-اگر از Acrobat Reader استفاده می کنيد، لطفا پس از تکميل فرم روی دگمهٴ Submit Form کليک کنيد و فرم را ايميل بفرماييد.  

-در صورت استفاده از PDF Reader های ديگر، لطفا پس از تکيمل فرم ، اول آن  را ذخيره نمائيد، سپس به صورت ضميمه ايميل بفرماييد.

عالیخوببا مشکلهیچميزان آشنايي به زبان فرانسه

عالی خوب با مشکل هیچ ميزان آشنايي به زبان انگلييس

نسخهٴ صفحه کليد انگليسی

initiator:siasam@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8b62b76d4403b14382006baa2a670406



وضعیت نظام وظیفه:

تابعیت:

تعداد و سن فرزندان:

وضعيت تاهل:

تاريخ تولد: 

محل تولد:

نام و نام خانوادگی:

مشخصات فردی، شغلی و تحصیلی همرس متقاضی

امييل آدرس:

آدرس محل سکونت:

درصورت مثبت بودن جواب لطفاً نام حرفه ، طول دوره و تاريخ اخذ آن را بنويسيد

خیر بلی آيا تاكنون دوره اي را گذرانده ايد كه موفق به كسب مدرك آن شده باشيد

ميزان سابقۀ کار و تاریخ استخدام و خامته:

شغل در حال حارض - لطفاً در مورد سمت و رشح وظایف خود بطور مخترص رشح دهید:

تاريخ فارغ التحصييل:

رشته تحصييل:

ميزان تحصيالت:

در صورت مثبت بودن جواب ، لطفاً نسبت و نوع اقامت ایشان را ذکر فرمائید

خیر بلی آیا شام یا همرستان بستگانی در کشور کانادا دارید ؟ 

عالیخوببا مشکلهیچميزان آشنايي به زبان فرانسه

عالی خوب با مشکل هیچ ميزان آشنايي به زبان انگلييس



میزان نقدینگی:

مشخصات دارایی ها (متقاضی و یا همرس متقاضی)

ارزش و مشخصات امالک (شامل: مرتاژ و تعداد طبقات، ارزش فعلی  بطور تقریبی و سایر توضیحات الزم)

مشخصات و ارزش رسمایه  گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت:

سایر داراییها (منهای اتومبیل و طال و جواهر):

مشخصات و ارزش فعلی  سهام (در صورت دارا بودن):

لطفا در مورد سایر تخصصها و مهارتهایی که دارید کامال رشح دهید(متقاضی و همرس متقاضی):

خیربلیآیا اقامت کشور دیگری را دارید ؟

خیربلیآیا تاکنون تقاضای ویزا و یا مهاجرت به کشور کانادا را کرده اید ؟

در صورت مثبت بودن جواب ، لطفاً مشخصات دقیق تقاضا(ها) را همراه تاریخ آن ، ذکر فرمائید:  

نحوۀ آشنایی شام با رشکت ما:

تاريخ:


مشخصات فردی متقاضی
فرم ارزشیابی اوليه متقاضيان مهاجرت به كشور كانادا
  مشخصات شغلی و تحصیلی متقاضی
آيا تاكنون دوره اي را گذرانده ايد كه موفق به كسب مدرك آن شده باشيد
درصورت مثبت بودن جواب لطفاً نام حرفه ، طول دوره و تاريخ اخذ آن را بنويسيد
شغل در حال حاضر - لطفاً در مورد سمت و شرح وظایف خود بطور مختصر شرح دهید:
ميزان سابقۀ کار و تاریخ استخدام و خاتمه:
آدرس محل سکونت:
-این فرم قابلیت تایپ مستقیم و امکان ذخیره اطلاعات  را دارا میباشد.
-اگر از Acrobat Reader استفاده میکنید، لطفا پس از تکمیل فرم روی دگمهٔ Submit Form کلیک کنید و فرم را ایمیل بفرمایید. 
-در صورت استفاده از PDF Reader های دیگر، لطفا پس از تکیمل فرم ، اول آن را ذخیره نمائید، سپس به صورت ضمیمه ایمیل بفرمایید.
ميزان آشنايي به زبان فرانسه
ميزان آشنايي به زبان انگليسي
نسخهٔ صفحه کلید انگلیسی 
 
مشخصات فردی، شغلی و تحصیلی همسر متقاضی
آدرس محل سکونت:
درصورت مثبت بودن جواب لطفاً نام حرفه ، طول دوره و تاريخ اخذ آن را بنويسيد
آيا تاكنون دوره اي را گذرانده ايد كه موفق به كسب مدرك آن شده باشيد
ميزان سابقۀ کار و تاریخ استخدام و خاتمه:
شغل در حال حاضر - لطفاً در مورد سمت و شرح وظایف خود بطور مختصر شرح دهید:
در صورت مثبت بودن جواب ، لطفاً نسبت و نوع اقامت ایشان را ذکر فرمائید
آیا شما یا همسرتان بستگانی در کشور کانادا دارید ؟ 
ميزان آشنايي به زبان فرانسه
ميزان آشنايي به زبان انگليسي
مشخصات دارایی ها (متقاضی و یا همسر متقاضی)
ارزش و مشخصات املاک (شامل: متراژ و تعداد طبقات، ارزش فعلی بطور تقریبی و سایر توضیحات لازم)
مشخصات و ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت:
سایر داراییها (منهای اتومبیل و طلا و جواهر):
مشخصات و ارزش فعلی سهام (در صورت دارا بودن):
لطفا در مورد سایر تخصصها و مهارتهایی که دارید کاملا شرح دهید(متقاضی و همسر متقاضی):
آیا اقامت کشور دیگری را دارید ؟
آیا تاکنون تقاضای ویزا و یا مهاجرت به کشور کانادا را کرده اید ؟
در صورت مثبت بودن جواب ، لطفاً مشخصات دقیق تقاضا(ها) را همراه تاریخ آن ، ذکر فرمائید:  
نحوۀ آشنایی شما با شرکت ما:
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