
 مدارک الزم برای اخذ ویزای شینگن

 

 فرم سفارت .1

این فرم باید به زبان رسمی کشور مورد نظر و برای برخی از کشورها به زبان انگلیسی و با 

 دقت تکمیل شود.

 شناسنامه .2

 با کپی از تمامی صفحات آن حتی صفحه فوت باید ارائه شود.همراه 

 گذرنامه .3

حداقل دارای شش ماه اعتبار از زمان صدور ویزا باشد و دو صفحه خالی برای درج 

 امضاهای سفارت در آن داشته باشد.

 عکس .4

دو قطعه عکس شش در چهار که زمینه سفید داشته باشد و هشتاد درصد چهره متقاضی 

 یش از شش ماه از زمان چاپ آن گذشته باشد.در آن پیدا باشد. نباید ب

 گواهی اشتغال به کار .5

این گواهی باید نشان دهد که شخص مشغول به کار است و دارای شغلی می باشد. این 

 متفاوت باشد. تواند میگواهی با توجه به شغل افراد 

 اجتماعی تأمینسابقه بیمه  .6



اجتماعی خود را همراه با مهر و سربرگ رسمی سازمان  تأمینسابقه سه سال اخیر بیمه 

 ائه دهید.اجتماعی ار تأمین

 تمکن مالی .7

در  ای سرمایهبا مهر و سربرگ رسمی بانک که نشان دهد شخص متقاضی دارای  ای نامه

 بانک می باشد.

 گردش حساب .8

 زیاد. در صورت سربرگ رسمی بانک ارائه دهید گردش سه ماه اخیر حساب خود را با مهر و

 بازه زمانی کمتری را ارائه دهید. توانید میبودن 

 نامه دعوت .9

باید از سوی شخصی که دارای اقامت دائم کشور مورد نظر می باشد و یا شهروند آن است 

 باید دارای امضای شخص فرستنده و تاریخ باشد. نامه دعوتارسال شود. 

محل  عنوان بهمنزل وی را  توانید میشخص فرستنده دارای منزل مناسبی باشد  که درصورتی

 اقامت خود معرفی کنید و دیگر هتل رزرو نکنید.

 مسافرتی نامه بیمه .11

احتمالی مسافر را  های هزینهباید از سوی شرکتی معتبر باشد و تا سقف سی هزار یورو از 

 شامل بیماری، تصادف، فوت، سرقت و ... می باشد. های هزینهازد. این بپرد

 هواپیما بلیطرزرو  .11



هواپیما رزرو کرد و همراه با دیگر مدارک به سفارت ارائه  باید بلیط وبرگشت رفتبه تاریخ 

 داد. دقت داشته باشید که بلیطی رزرو نمایید تا قابلیت کنسلی داشته باشد.

 واچر هتل .12

باید محل اقامتی برای خود معرفی  راداریدبرای تمام مدتی که قصد اقامت در کشور مقصد 

 واچر آن را به سفارت تحویل دهید. کنید میهتل رزرو  که درصورتیکنید. 

به نام شخص هتل رزرو شده است و  دهد میاست که نشان  ای برگهواچر در حقیقت 

 ن به سفارت محل اقامت خود را نشان دهد.با ارائه آ تواند میشخص 

سفارت به درخواست شما پاسخ رد داد  که یدرصورتدقت داشته باشید که هتل رزروی شما 

 قابلیت کنسلی را داشته باشد.


