مذارک الزم برای ویسای شینگن:
تمزیثا >0درصذ اس وشًرَای حًسٌ شیىگه در مذارن السم تزای يیشای شیىگه تٍ یه شىل می تاشىذ .تىُا در تزخی مًارد است وٍ مذارن
السم تزای يیشای شیىگه در یه وشًر تا وشًر دیگز تفايت دارد.
مذارک مورد نیبز ویسای شینگن:
 -6آمادٌ وزدن مؼزفی وامٍ تٍ ستان اوگلیسی وٍ خغاب تٍ سفارت َلىذ تاشذ .تا تًجٍ تٍ شغل خًد تایذ ایه مؼزفی وامٍ را اس محل وار خًد
دریافت وىیذ .شزوت َای ياتستٍ تٍ ديلت ساسمان َای ديلتی ي یا شزوتُای خصًصی.در ایه مؼزفی وامٍ می تایست مشخصات وامل مسافز ي
پست ساسماوی يی تٍ َمزاٌ سمان ي دلیل سفز لیذ شًد .اس ایه مؼزفی وامٍ یه سزی وپی ویش دریافت ومایذ.
-7اصل گذروامٍ وٍ امضا شذٌ تاشذ ي اػتثار آن تا < ماٌ پس اس تاریخ اتمام سفز تاشذ .اس صفحات ايل تا چُارم پاسپًرت خًد وپی تُیٍ
فزماییذ ي تًجٍ وىیذ وٍ در صًرتی وٍ لثال يیشای شیىگه  ،استزالیا ،واوادا ،آمزیىا ي یا اوگلستان داشتٍ ایذ اس آن صفحٍ ویش وپی تُیٍ فزماییذ.
-8دي لؼٍ ػىس تٍ سایش  :.8*9وٍ جذیذ تاشذ تا سمیىٍ سفیذ تٍ صًرت وامال عثیؼی وٍ تا ػىسی وٍ ريی يیشای َای لثلی تًدٌ است تایذ
متفايت تاشذ.
-9سىذ ملىی مؼتثز تٍ وام مسافز ي یا َمسز يی
 -:ارائٍ ریش تزاوىش حساب تاوىی مزتًط تٍ  8ماٌ گذشتٍ مسافز تا ماوذٌ حساب تاالی  <0میلیًن تًمان تا مُز ي امضای تاوه.تًجٍ وىیذ وٍ
اس تاریخ ایه پزیىت تا ريس مصاحثٍ وثایذ تیشتز اس یه َفتٍ گذشتٍ تاشذ.

مذارک شغلی الزم برای ویسای شینگن:
;-ساتمٍ تیمٍ ; ماٍَ مسافز وٍ تایذ مُز ساسمان تامیه اجتماػی را داشتٍ تاشذ تٍ َمزاٌ لیست ياریش تیمٍ ; ماٍَ مسافز ي ارائٍ اصل فیش
پزداختی سثش یا آتی روگ تٍ ساسمان تامیه اجتماػی تٍ َمزاٌ تزجمٍ ایه مذارن
مذارک شغلی اعضبی هیئت مذیره:
<-اصل ريسوامٍ رسمی تٍ َمزاٌ آخزیه تغییزات ي وپی اس آوُا ي پزداختی لیست تیمٍ پزسىل ایه شزوت تٍ صًرت تزجمٍ شذٌ
مذارک شغلی کبرمنذان بخش خصوصی:
=-اصل ريسوامٍ رسمی شزوتی وٍ در آن مشغًل تىار َستىذ تٍ َمزاٌ وپی ي لیست تیمٍ تٍ صًرت تزجمٍ شذٌ.

مشايرٌ تخصصی اخذ يیشای شیىگه ،شزوت ماوان سیز آسمان
076;;>0>;<0-7
www.irnovisa.com

مدارک شغلی مشاغل آزاد:
>-اصل مذرن جًاس وسة یا وارت تاسرگاوی يی وٍ تایذ پزداختی مالیاتی ایه جًاس ویست تٍ پیًست تاشذ تٍ َمزاٌ لیست تیمٍ پزسىل خًد تٍ
صًرت تزجمٍ شذٌ اوگلیسی
مدارک شغلی برای پسشکان:
-60وارت وظام پششىی تٍ َمزاٌ اصل پزياوٍ مغة ي لیست تیمٍ پزسىل خًد.
مدارک شغلی مهندسین:
-66اصل مذرن وظام مُىذسی تٍ َمزاٌ ريسوامٍ رسمی شزوتی وٍ در آن مشغًل تٍ وار می تاشذ.
مدارک مورد نیاز دانشجویان:
-67گًاَی اشتغال تٍ تحصیل تٍ َمزاٌ وارت داوش آمًسی یا داوشجًیی
مسافزان ػشیش تًجٍ فزماییذ وٍ حذالل سماوی وٍ سفارت َا مؼمًال لادر تٍ پاسخگًیی وتیجٍ درخًاست يیشای شیىگه می تاشىذ  69ريس می
تاشذ وٍ در ایه مذت پاسپًرت وشد سفارت تالی ماوذٌ ي شما ومی تًاویذ سفز دیگزی تزيیذ.تزای مشايرٌ تیشتز ي اعالع اس وىات مزتًط تٍ َز
سفارت تا وارشىاسان يیشاتان تماس تگیزیذ.
پکیج ویسای شینگن:
عثك استاوذاردَایی وٍ سفارتُا تٍ آن اَمیت میذَىذ ػاليٌ تز مذارن فًق تزخی مذارن ماوىذ پزیىت يلت سفارت ي ياچز َتل  ،رسري تلیظ
ًَاپیما ،تیمٍ مسافزتی ي تىمیل فزم اپلیىیشه ویش ضزيری می تاشذ.
در صًرتی وٍ لادر تٍ جمغ آيری شزایظ فًق ومی تاشیذ می تًاویذ اس پىیج يیشای شیىگه ما استفادٌ وىیذ وٍ تمام مذارن فًق را تجش مذارن
خًد مسافز را شامل می شًد.
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