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 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور )امضاء شده(. 6گذرنامه معتبر با حداقل و فتوکپی اصل  -

  اصل گذرنامه باطل شده )در صورت وجود(. -

 و غیره. زاهای کشورهای عضو شنگن و آمريکابه همراه کپی از کلیه ويفتوکپی از صفحه مشخصات گذرنامه جديد  -

 تکمیل فرم مشخصات فردی )به طور کامل(. -

 و پشت نويسی شده. از رو به رو بدون عینکرنگی،زمینه سفید و کامالً  5/4× 5/3قطعه عکس  2 -

 تمامی صفحات شناسنامه . نگلیسی ازترجمه ا -

درآمد و تاريخ مرخصی مطابق سمت و میزان انگلیسی يا ترجمه انگلیسی. )با ذکر به زبان گواهی اشتغال به کار  اصل -

 با تاريخ تور(.

 ترجمه روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و تغییرات شرکت. -

 ترجمه برگه رسمی حقوق دريافتی +لیست بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی. -

 *برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.       

 جواز کسب به همراه سند يا اجاره مغازه.ترجمه برای مشاغل آزاد:  -

 : اصل معرفی نامه از مدرسه ، دانشگاه + کارت دانشجويی به همراه ترجمه رسمی.برای افراد محصل -

 بازنشستگی و آخرين فیش حقوقی الزامی است.برای افراد بازنشسته: حکم بازنشستگی و کارت  -

 برای پزشکان: ترجمه پروانه مطب و کارت نظام پزشکی و اجاره يا سند مطب داشتن. -

ر ماه گذشته و نامه تمگن مالی به زبان انگلیسی با درج تاريخ افتتاح و مانده حساب با مه 3ريز گردش حساب در  -

 دفتر امور بین الملل بانک مربوطه.

 .ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر )تمام صفحات( -

 سفارت فنالند پاسپورت بدون شنگن قبلی را قبول نمی کند. -

 حضور کلیه افراد در روز مصاحبه الزامی می باشد. حتی کودکان و خردساالن. -

يا حضور ايشان در سفارت به همراه سال  81رزندان زير ف پدر و مادر جهت سفر ترجمه رضايت نامه محضری*** 

 شناسنامه جهت امضاء الزامی است.

 

سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، 

 مدرک دیگری نیز درخواست نماید.

 ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.


