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ضمنا گذرنامه دارای حداقل دو صفحه ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور )امضاء شده(. 6اصل گذرنامه معتبر با حداقل  -

 خالی باشد.

 اصل گذرنامه باطل شده )در صورت وجود(. -

 .سال گذشته از جمله ويزاهای شنگن، آمريکا، کانادا، استراليا، .. 3از ويزاهای فتوکپی  -

 اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر. -

 تکميل فرم مشخصات فردی )به طور کامل(. -

 درصد گردی صورت(07تا 07) از رو به رو بدون عينکرنگی،زمينه سفيد و کامالً  5/4× 5/3قطعه عکس  2 -

 تمامی صفحات شناسنامه . نگليسی ازترجمه ا -

انگليسی گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تامين اجتماعی با ذکر ترجمه  -

تاسيس با آخرين ش فرما بودن، پروانه کسب يا آگهی مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتی. در صورت خوي

 تغييرات.

 ليسی پروانه مطب يا حکم کارگزينی از بيمارستان و کارت نظام پزشکی.پزشکان: ترجمه انگ -

 وکال: ترجمه انگليسی پروانه وکالت و مشاغل دولتی حکم کارگزينی با آخرين فيش حقوقی از سازمان مربوطه . -

 ارائه آخرين فيش حقوقی.بازنشستگی ، کارت بازنشستگی با  بازنشسته ها:  ترجمه انگليسی حکم -

 ساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه: ترجمه انگليسی اصل حکم کارگزينی به همراه فيش حقوقی.معلمان، ا -

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

 کارت دانشجوئی. برای افراد محصل، ترجمه انگليسی گواهی اشتغال به تحصيل و -

 با مهر و امضاء. توسط بانک.شخصی و مربوط به شرکت ماه گذشته  3پرينت حساب جاری بانکی  -

 سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود. -

 ترجمه انگليسی سند مالکيت به نام مسافر )تمام صفحات( -

 زارت امور خارجه.سال )همراه مادر( با تاييد و 80ترجمه رضايت نامه محضری اجازه پدر برای فرزندان زير  -

 

 ضمنا سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدرک دیگری نیز درخواست نماید.


