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 : نگنیش یسایو یمذارک الزم برا

مًارد است وٍ مذارن  یتاشىذ. تىُا در تزخ یشىل م هیتٍ  ىگهیش یشایي یدر مذارن السم تزا ىگهیٌ شسحً یدرصذ اس وشًرَا0< ثایتمز

 .تفايت دارد گزیوشًر تا وشًر د هیدر  ىگهیش یشایي یالسم تزا

 : نگنیش یسایو بزیمورد ن مذارک

وامٍ را اس محل وار خًد  یمؼزف هیا ذیوٍ خغاب تٍ سفارت َلىذ تاشذ .تا تًجٍ تٍ شغل خًد تا یسیوامٍ تٍ ستان اوگل یآمادٌ وزدن مؼزف -6

مشخصات وامل مسافز ي  ستیتا یوامٍ م یمؼزف هی.در ایخصًص یشزوتُا ایي  یديلت یياتستٍ تٍ ديلت ساسمان َا ی. شزوت َاذیوى افتیدر

 .ذیوما افتیدر شیو یوپ یسز هیوامٍ  یمؼزف هیشًد .اس ا ذیسفز ل لیتٍ َمزاٌ سمان ي دل یي یپست ساسماو

 ٍیتُ یاتمام سفز تاشذ. اس صفحات ايل تا چُارم پاسپًرت خًد وپ خیماٌ پس اس تار >اصل گذروامٍ وٍ امضا شذٌ تاشذ ي اػتثار آن تا -7

 .ذییفزما ٍیتُ یوپ شیاس آن صفحٍ و ذیاوگلستان داشتٍ ا ایي  ىایواوادا، آمز ا،ی، استزال ىگهیش یشایوٍ لثال ي یوٍ در صًرت ذیي تًجٍ وى ذییفزما

 ذیتًدٌ است تا یلثل یَا یشایي یوٍ ري یوٍ تا ػىس یؼیتٍ صًرت وامال عث ذیسف ىٍیتاشذ تا سم ذیوٍ جذ 8.:*9 شیدي لؼٍ ػىس تٍ سا-8

 .متفايت تاشذ

 یسز يَم ایمؼتثز تٍ وام مسافز ي  یسىذ ملى-9

وٍ  ذیتاوه.تًجٍ وى یتًمان تا مُز ي امضا ًنیلیم 0> یماٌ گذشتٍ مسافز تا ماوذٌ حساب تاال 8تٍ  طمزتً یتزاوىش حساب تاوى شیارائٍ ر -:

 .َفتٍ گذشتٍ تاشذ هیاس  شتزیت ذیتا ريس مصاحثٍ وثا ىتیپز هیا خیاس تار

 

 : نگنیش یسایو یالزم برا یشغل مذارک

 شیماٍَ مسافز ي ارائٍ اصل ف ; مٍیت شیيار ستیرا داشتٍ تاشذ تٍ َمزاٌ ل یاجتماػ هیمُز ساسمان تام ذیماٍَ مسافز وٍ تا ; مٍیساتمٍ ت-;

 مذارن هیمزاٌ تزجمٍ اَ ٍت یاجتماػ هیروگ تٍ ساسمان تام یآت ایسثش  یپزداخت

 :رهیمذ ئتیه یاعضب یشغل مذارک

 شزوت تٍ صًرت تزجمٍ شذٌ هیپزسىل ا مٍیت ستیل یاس آوُا ي پزداخت یي وپ زاتییتغ هیتٍ َمزاٌ آخز یاصل ريسوامٍ رسم->

 : یکبرمنذان بخش خصوص یشغل مذارک

 .تٍ صًرت تزجمٍ شذٌ مٍیت ستیي ل یوٍ در آن مشغًل تىار َستىذ تٍ َمزاٌ وپ یشزوت یاصل ريسوامٍ رسم-=
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 : مشاغل آزاد یشغل مدارک

پزسىل خًد تٍ  مٍیت ستیتاشذ تٍ َمزاٌ ل ًستیتٍ پ ستیجًاس و هیا یاتیمال یپزداخت ذیوٍ تا یي یوارت تاسرگاو ایاصل مذرن جًاس وسة -<

 یسیصًرت تزجمٍ شذٌ اوگل

 : پسشکان یبرا یشغل مدارک

 . پزسىل خًد مٍیت ستیتٍ َمزاٌ اصل پزياوٍ مغة ي ل یوارت وظام پششى-60

 : نیمهندس یشغل مدارک

 .تاشذ یوٍ در آن مشغًل تٍ وار م یشزوت یتٍ َمزاٌ ريسوامٍ رسم یمُىذساصل مذرن وظام -66

 : انیدانشجو ازیمورد ن مدارک

 ییداوشجً ای یتٍ َمزاٌ وارت داوش آمًس لیاشتغال تٍ تحص یگًاَ-67

 یريس م 69تاشىذ  یم ىگهیش یشایدرخًاست ي جٍیوت ییوٍ سفارت َا مؼمًال لادر تٍ پاسخگً یوٍ حذالل سماو ذییتًجٍ فزما شیػش مسافزان

ي اعالع اس وىات مزتًط تٍ َز  شتزیمشايرٌ ت ی.تزاذیتزي یگزیسفز د ذیتًاو یماوذٌ ي شما وم یمذت پاسپًرت وشد سفارت تال هیتاشذ وٍ در ا

 .ذیزیتماس تگ شاتانیوارشىاسان ي اسفارت ت

 : نگنیش یسایو جیپک

 ظیيلت سفارت ي ياچز َتل ، رسري تل ىتیمذارن ماوىذ پز یػاليٌ تز مذارن فًق تزخ ذَىذیم تیوٍ سفارتُا تٍ آن اَم ییاستاوذاردَا عثك

 .تاشذ یم یضزير شیو شهیىیفزم اپل لیي تىم یمسافزت مٍیت ما،یًَاپ

ش مذارن وٍ تمام مذارن فًق را تج ذیما استفادٌ وى ىگهیش یشایي جیاس پى ذیتًاو یم ذیتاش یفًق وم ظیشزا یوٍ لادر تٍ جمغ آير یصًرت در

 .شًد یخًد مسافز را شامل م

 

 

 


