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تکمیل فرم درخواست روادید
فرم سفارت را باید تکمیل کنید .این فرم باید به دقت تکمیل شود و کوچکترین نقصی در آن نباشد .پس از تکمیل
این فرم باید امضای متقاضی بر روی آن درج شود .دقت داشته باشید که اطالعات شخصی و خانوادگی باید به طور
کامل تکمیل شود .دقت داشته باشید مدارکی که ارائه می دهید در تایید این اطالعات باید باشد.

 .2یک قطعه عکس
عکسی که به سفارت ارائه می دهید باید سه در چهار و رنگی باشد .این عکس باید حداکثر در شش ماه گذشته گرفته
شده باشد .هشتاد درصد چهره متقاضی در این عکس باید پیدا باشد و زمینه عکس نیز سفید باشد.
 .3گذرنامه
برای این که بتوانید ویزا بگیرید باید گذرنامه ارائه دهید .در صورتی که چند گذرنامه دارید باید همه آن ها را ارائه
دهید .گذرنامه های قبلی خود را همراه با گذرنامه جدیدتان ارائه دهید .این نکته هم در نظر داشته باشید که حداقل
اعتبار گذرنامه شما باید هفت ماه باشد.
دو صفحه خالی هم باید در گذرنامه شما برای درج ویزا و مهرهای سفارت وجود داشته باشد تا سفارت این مدرک را از
شما پذیرا باشد.
 .4کارت شناسایی
شناسنامه یکی از مدارکی است که باید ارائه شود .این مدرک در حقیقت گواهی تولد ،فوت و ازدواج را در بر دارد .با
ارائه شناسنامه سفارت از وضعیت شما آگاه می شود.
 .5سند ازدواج
ارائه سند ازدواج برای افرادی که متاهل هستند الزامی است .با ارائه این سند وضعیت تاهل افراد مشخص می شود.
 .6گواهی اشتغال به کار
با ارائه این گواهی وضعیت اشتغال شما مشخص می شود .این نامه با توجه به شغلی که دارید متفاوت است و در
چند دسته زیر می باشد:


محصلین:
کلیه دانشجویان می توانند گواهی اشتغال به تحصیل را به عنوان گواهی شغلی ارائه دهند .به این ترتیب
می توانند خود را به عنوان دانشجو معرفی کنند .همچنین ارائه کارت دانشجویی نیز الزامی است.



مغازه داران:

کلیه مغازه داران می توانند جواز کسب مغازه خود را ارائه دهند تا بتوانند ویزای مورد نظر خود را دریافت
کنند.


پزشکان:
این دسته از افراد می توانند جواز مطب ،پروانه پزشکی و  ...را ارائه دهند.



صاحبین مشاغل:
این دسته از افراد باید عالوه بر ارائه جواز کسب ،لیست بیمه کارکنان ،واریزی حقوق و  ...را نیز ارائه دهند .هر
گونه روزنامه رسمی با درج آگهی ثبت شرکت و یک کپی از آخرین تغییرات در شرکت ،کارت بازرگانی که
توسط وزارت بازرگانی صادر شده باشد به همراه یک کپی از اجازه و یا موافقنامه تاسیس شرکت که توسط
وزارت صنایع و صنایع سنگین صادر شده باشد ،نام آدرس و شماره تلفن تماس ،همینطور تاییدیه دال بر
پرداخت هزینه های اقامت شما ،اثبات توانایی و اعتبار مالی شرکت شما از دیگر مدارکی است که باید
ارائه شود.



کارمندان:
این دسته از افراد باید گواهی اشتغال به کار خود را همراه با مهر و سربرگ رسمی شرکت ارائه دهند .البته
ارائه نامه ی مرخصی نیز الزامی است .معرفی نامه از شرکت شامل آدرس و شماره تلفن و نام و
مشخصات شرکت ،شغل و مقام دعوت شده در شرکت مذکور ،علت مسافرت و نوع همکاری  ،مدت
اقامت و آیا در طول اقامت درخارج شرکت شما متقبل هزینه های مربوطه خواهد بود یا خیر  ،برگه حقوق
رسمی و لیست بیمه از دیگر مدارکی است که باید ارائه شود.

 .7سابقه بیمه
باید لیست بیمه خود را همراه با مهر و سربرگ رسمی اداره تامین اجتماعی ارائه دهید .ارائه سابقه بیمه چهار ماه
اخیر شما الزامی است.
 .8دعوتنامه
یکی از مدارکی که در صورت ارائه تاثیر مثبتی بر روی پرونده شما خواهد گذاشت ،دعوتنامه است .دعوتنامه باید دارای
شرایط زیر باشد:


دعوتنامه خویشاوندی باید از سوی شخصی که از بستگان و یا دوستان شما می باشد ارسال شود .شخص
فرستنده باید شهروند کشور مقصد باشد و یا اقامت دائم این کشور را داشته باشید.



دعوتنامه خویشاوندی باید حتما از سوی شخص فرستنده امضا شود .این نامه باید دارای تاریخ باشد و از
سوی سازمان شهروندی کشور مقصد هم تایید شود.



د عوتنامه کاری هم باید از سوی شرکتی معتبر در مقصد ارائه شود .این دعوتنامه باید به نام شخص و برای
شرکت در سمیناری خاص و یا همکاری با شرکت مربوطه باشد.



دعوتنامه کاری که از شخص گیرنده دعوت به همکاری می کند باید همراه با مدارکی دال بر همکاری پیشین
گیرنده با شرکت و نیاز ایشان به شخص ارسال شود.



در دعوتنامه باید کلیه اطالعات شخص دعوت شده همراه با علت سفر و مدت اقامت نیز درج شود.

 .9گردش حساب
گردش سه ماه اخیر حساب خود را همراه با مهر و سربرگ رسمی بانک باید ارائه دهید .این گردش باید نشان دهد که
شما دارای وضعیت مالی خوبی هستید.
 .10تمکن مالی
این نامه باید نشان دهد که شما مبلغی را در بانک به صورت سپرده دارید .این مبلغ باید حداقل به ازای هر نفر صد و
بیست میلیون تومان باشد.
 .11بیمه مسافرتی
یکی از مدارکی است که ارائه آن الزامی است .شرکت بیمه باید حداقل تا سقف سی هزار یورو از هزینه های احتمالی
مسافر را پوشش دهد.شرکت بیمه باید معتبر باشد و از سوی کشور مقصد پذیرفته شده باشد.
 .12واچر هتل
از دیگر مدارکی که باید ارائه شود رزرو هتل است .برای تمام مدتی که اقامت دارید باید هتل رزرو کنید و رسید آن که
به واچر هتل مشهور است را ارائه دهید .در صورتی که دعوتنامه داشته باشید و منزل شخص دعوت کننده هم به
عنوان محل اقامت شما درج شده باشد ،درگر نیازی به ارائه این مدرک نخواهید داشت.

