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 ی داشته باشد.صفحه خال 4ش ماه اعتبار و حداقل اصل گذرنامه معتبر با حداقل ش .1

 شد.امضا شده باکه بطور کامل به زبان انگلیسی تکمیل و دو کادر صفحه چهارم توسط شخص متقاضی  فرم تقاضای ویزا .2

 دو قطعه عکس جدید با زمینه روشن .3

 (واضح بسیار)  گذرنامه A4  کپی .4

 کانادا و آمریکا انگلستان، شنگن، کشورهای اخیر سال سه ویزاهای A4 کپی .5

 ترجمه شناسنامه متقاضی از تمام صفحات شناسنامه ) بسیار واضح( .6

ماه آخر مطابق با نام و نام خانوادگی درج شده در  3ریز پرینت همراه   گواهی تمکن مالی از بانک مربوط به زبان انگلیسی .7

 )میلیون که به صالحدید تک تراول مبلغ نهایی تعیین می شود. 77حداقل ( پاسپورت

 ترجمه سند ملکی .8

 رزرو هتل برای کل مدت سفر .9

 مدارک شغلی برای .17

 :افراد شاغل 

 

 گواهی اشتغال به کار 

  استخدامی یا ترجمه فیش حقوق یا ترجمه گواهی ساخت یا پروانه کسب ترجمه روزنامه رسمی یا ترجمه حکم

 یا حکم بازنشستگی و غیره

 ترجمه لیست پرداختهای بیمه تامین اجتماعی 

 تحصیل به اشتغال گواهی ترجمه: دانشجویان برای. 

 مهر همراه به حقوقی فیش آخرین و استخدامی حکم رسمی ترجمه و اصل: ها دانشگاه علمی هیئت اعضای. 

 تحصیل به اشتغال گواهی رسمی ترجمه و اصل: آموزان دانش برای. 

 مدیره هیئت عضو مدیره، هیئت رئیس نائب مدیره، هیئت رئیس ، عامل مدیر خصوصی های شرکت صاحبان برای 

 ...و

  .مهر با معتبرهمراه)شرکت تغییرات آخرین روزنامه اصل و شرکت تاسیس( رسمی روزنامه ترجمه و اصل                           

 خصوصی های شرکت کارمندان برای : 

 شرکت مدیریتی تغییرات آخرین و رسمی روزنامه از کپی و رسمی ترجمه.  

 شدبا متقاضی سفر علت و اشتغال مدت سمت، نشانگر که کار به اشتغال گواهی رسمی ترجمه و اصل 

 یا شده اسکن امضای. )باشد شده تایید و امضا الف بند رسمی روزنامه در اشاره شده عامل مدیر ی بوسیله و

 از قبل پیوستگی سال 1 حداقل با اجتماعی تامین بیمه سابقه ترجمه و اصل ارائه(نیست قبول مورد الکترونیکی

 .اجتماعی تامین سازمان مهر با همراه سفر
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 دولتی بخش کارمندان برای: 

 .مهر همراه به حقوقی فیش آخرین ترجمه و اصل/  کارگزینی حکم آخرین ترجمه و اصل 

 بازنشستگان برای: 

 .حقوقی فیش آخرین ی ترجمه و اصل/  بازنشستگی حکم آخرین رسمی ی ترجمه و اصل           

 کسبه برای: 

 .تجار برای بازرگانی کارت رسمی ی ترجمه و اصل/ معتبر کسب جواز رسمی ی ترجمه و اصل           

 پزشکان برای : 

 .معتبر پزشکی نظام رسمیکارت ی ترجمه و اصل/ معتبر مطب رسمیپروانه ی ترجمه و اصل           

 مهندسان برای : 

 اشتغال صورت در.)مهندسی کارتنظام رسمی ترجمه و اصل/مهندسی پروانه رسمی ترجمه و اصل 

 .(گردد ارایه بایست می خصوصی بخش کارمندان به مربوط مدارک) شرکت در

 دهند ارائه هم را سازان ساختمان مدارک باید شرکت در اشتغال عدم صورت در. 

 

 سازان ساختمان برای : 

 ترجمه و اصل/جاری سال در کاری قراردادهای ی ترجمه و اصل/جاری سال در معتبر ساختمان گواهی ی ترجمه و اصل

 جاری سال در ساختمان کار پایان ی

 وکاال برای : 

 وکالت کارت رسمی ی ترجمه و اصل/ معتبر وکالت پروانه رسمی ی ترجمه و اصل. 

 منبع اعالم جهت مدرک ارائه گردد می تامین مختلف طرق از درآمدشان منبع که کسانی برای: نکتـه 

 ماننـد. باشد می امی الز درآمدشان

 هولوگرام با همراه معتبر رسمی نامه اجاره ارائه. 

 

 برنامه دقیق سفر .11

 سوییس به برگشت و رفت بلیت رزرو A4 کپی .12

 مسافرتی بیمه A4 کپی .13

 نامه ریجکتی ) درصورت داشتن سابقه ریجکتی از کشورهای اتحادیه شنگن( .14

 است ممکن مسافر شرایط بنابر مبلغ این) حداقل هفتاد میلیون تومان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات برای هر نفر .15

 . (یابد تغییر


