
ھای قبلیاصل گذرنامھ با امضاء، بھ ھمراه گذرنامھ (1

ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحھ سفید روبروی ھم۶الف) مدت اعتبار حداقل 

.ب) ارائھ گذرنامھ جداگانھ برای ھر نفر الزامی است

لبخند، بدون عینک ، گردی صورت کامالً رنگی، تمام رخ با زمینھ روشن، کامالً از روبرو، بدون ٣٫۵×۴٫۵قطعھ عکس 6 (2
(.درصد عکس، چھره فرد باشد (عکس با گذرنامھ و ویزاھای قبلی یکی نباشد٨٠تا ٧٠مشخص باشد و 

اصل و ترجمھ شناسنامھ(3

روز10تاریخ صدور مدارک مالی مسافرین حداکثر)اصل گواھی حساب بانکی با مھر و امضاء بانک فقط بھ زبان انگلیسی(4
.باشدA4و سایز پرینت بانکی(باشدVFSقبل از تاریخ تحویل بھ مرکز

ھای جاری: کارکرد سھ ماه اخیر بھ زبان انگلیسیالف) حساب

ھای بانکی بھ زبان انگلیسی و بھ ھمراه گردش سھ ماھھ سود بھ زبان انگلیسی ھمراه با مھر ب) گواھی تمکن برای سپرده

*
شعبھ و امضاء بانک

اصل سند مالکیت(5

:اصل و ترجمھ مدارک شغلی(6

الف) پزشکان: پروانھ مطب یا حکم کارگزینی و سھ فیش آخر حقوق از محل کار، پروانھ دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب) وکال: پروانھ وکالت

شاغل دولتی: حکم کارگزینی، یا نامھ از سازمان مربوطھ با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی، و ذکر ج) م
مرخصی بنا بھ تاریخ سفر و سابقھ بیمھ تامین اجتماعی با مھر سازمان و سھ فیش آخر حقوق

ھا: ارائھ حکم بازنشستگی، ارائھ آخرین فیش حقوقید) بازنشستھ

غل غیردولتی: گواھی اشتغال بھ کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا بھ تاریخ ه) مشا
سفر از شرکت مربوطھ بھ ھمراه سھ فیش آخر حقوق و سابقھ بیمھ تامین اجتماعی با مھر سازمان

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگھی تغییرات

مان، اساتید و اعضاء ھیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواھی اشتغال بھ کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و ز) معل
میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا بھ تاریخ سفر بھ ھمراه سھ فیش آخر حقوق و سابقھ بیمھ تامین اجتماعی با مھر سازمان

اشتغال بھ تحصیلح) دانش آموزان، دانشجویان: اصل نامھ

نامھکتبی جھت دانش آموزانی کھ در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عالوه بر نامھ اشتغال بھ تحصیل، ارائھ اصل رضایت*
.باشداز مدیریت مدرسھ با ذکر تاریخ سفر الزامی می

رضایتنامھ محضری الزامی است و نیاز ھا سفر می کنند سال کھ بدون ھمراھی والدین یا با یکی از آن١٨برای فرزندان زیر (7
.بھ ترجمھ بھ زبان انگلیسی دارد

دارھای خانھاصل و ترجمھ مدارک شغلی و مالی ھمسر برای خانم(8

تکمیل فرم مشخصات فردی بھ صورت کامل و دقیق*
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*
حضور کلیھ مسافرین ) بھ جز افراد زیر ١٢ سال ( جھت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاریVFS  الزامی میباشد. 

الزم بذکر است با توجھ بھ مدارک ارائھ شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد کھ تھیھ و 
.ارائھ آنھا جھت اخذ ویزا الزامی می باشد




