
همراه دانشجو نیوالدمدارک الزم جهت درخواست روادید  دارم ندارم  
 

فرم درخواست روادید ) که باید به زبان انگلییس خوش خط و خوانا پر   
 شود (

1 

 جدید   
ی

 2 قطعه 2عکس رنگ
 گذرنامه  

وع سفر اعتبار داشته باشد 3که حداقل تا   ماه بعد از تاری    خ شر
باشد )پاسپورت های قدییم ضمیمه صفحه خایل داشته  2حداقل 
 شود(

3 

 4 رزرو بلیط رفت و برگشت  
 معتبر در کشورهای شنگن با حداقل پوشش   

 30.000بیمه مسافرتی
 یورو

5 

 6 )فقط صفحات انگلییس(اصل و کپی ترجمه شناسنامه   
ل به همراه رضا   ز  7 صاحبخانه تنامهیقرارداد اجاره مبز
به همراه رسید پرداخت  کالج یا دانشگاه از تحصیل به اشتغال گوایه  

 شهریه
8 

کت، امضا و مهر شده،  با ذکر    گوایه اشتغال به کار در شبرگ رسیم شر
 )به زبان انگلییس(حقوق ماهیانه و عنوان شغیل زمان استخدام، 

ماه گذشته )در مورد بازنشستگان،  3ترجمه فیش حقوقی مربوط به 
)
ی

 حقوق بازنشستگ
ز اجتمایع مربوط به لیست   ماه گذشته 6بیمه تامی 

 )فقط صفحات انگلییس(اصل و کپی ترجمه پروانه کسب 
 )به زبان انگلییس(گوایه اشتغال به تحصیل 

9 

ماه گذشته )به زبان  3گزارش ریز کارکرد حساب بانگ مربوط به   
 انگلییس(

10 

ي والد تنامهیسال، رضا 18 ر یز  انیبراي متقاض    11 نیمحضز
 12 اصل و کپی ترجمه سند ملیک در صورت وجود )فقط صفحات انگلییس(  
فتوکپی از صفحه اول گذرنامه و سایر صفحات ممهور آن )روی کاغذ   

A4) 
13 

 

یورو یم باشد 86هزینه ویزا و هزینه خدمات :  توجه   

را دارد صدور ویزا مستلزم ارائه مدارک ذکر شده است و سفارت حق درخواست مدارک بیشبی   

 اگر مدارک ارائه شده شما به زبان غب  از انگلییس باشد، شما باید آنها را ترجمه کنید

ز باید ارائه شود  مدارک اصل  را باید درهنگام مصاحبه با افرس ویزا به همراه داشته و یک نسخه کپی از آن نب 
 ، تاثب  منفز شده با برنامه سفر عنوان شده به هنگام درخواستدر صورت مشاهده مغایرت در برنامه سفر انجام رساند که به اطالع یم

 بر روی درخواست ویزای بعدیتان خواهد داشت

 

 امضای متقاضز 

 


