
 

 

 شنگن برای درخواست روادید  مدارک الزم

 

ح زیر الزایم است )بخش الف( .  ن شما برای درخواست ویزای شنگن ارائه مدارک اولیه  به شر باید همچنی 

  . )بخش ب ( کنید را به سفارت ارائه   (supporting documents) مدارك پشتوانه

 

 مدارک اولیه -الف

   : سوئد  برای پذیرش درخواست روادید شما توسط سفارت اصیل یپیش نیاز ها

  

، کشور سوئد باید مقصد اصیل توسط سفارت متقاضن درخواست روادید و برریس  دریافتبرای   -1

 سفر باشد. 

وع سفر باید در یک بازه زمانن سه ماه -2 قرار داشته به سفارت  متقاضن  از روز مراجعه هتاری    خ شر

  . باشد 

)فرم  119031امضا شده باشد و یا فرم شماره  و چاپ  ،تکمیلدرخواست روادید که آنالین فرم  -3

سن سال  18که تکمیل و امضا شده باشد. در صورنی که متقاضن کمتی از   شنگن( روادید درخواست 

  شده باشد امضا  فرد باید توسط قیم قانونن درخواست روادید فرم  ،داشته باشد 

 معتت   -4
 گذرنامه شما باید:   : گذرنامه یا مدرک مسافرنی

  از حوزه شنگن اعتبار داشته باشد  ماه پس از خروج برنامه ریزی شده شما  3تا حداقل  •

  سفید داشته باشد  صفحهحداقل دو  •

 سال گذشته صادر شده باشد 10در  •

ماه گذشته  6در  عکس باید  باشد.  شدهچاپ در اندازه عکس گذرنامه  یک قطعه عکس تمام رخ که -5

 اشدگرفته شده ب

 )اگر پول به صورت آنالین پرداخت نشده باشد( سوئد  سفارتبه حساب پول  واریز بانیک رسید  -6

یک  -7  دنگردیم   جمع آوریو عکس( توسط سفارت  )اثر انگشت متقاضن اطالعات بیومتی

 

فرم تقاضای روادید ، د ننشده باش مهیا سفارت  هدر هنگام مراجعه بپیش نیازهای ذکر شده  در صورنی که

پول مدارک و . در اینگونه موارد برریس نخواهد شد روادید ایشانتقاضای  و خواهد شد  مرجوع متقاض  

 بازگردانده خواهد شد.  متقاضن به  سوئد  سفارتحساب پرداخت شده به 

 

 

ن باید  روادید دریافت شما برای   را به سفارت ارائه کنید.  ذیلپشتوانه مدارک همچنی 

 

 

 

 



 

 

 پشتوانهمدارک  -ب 

 

ن  ارائه اصل مدارک به سفارت ، در هنگام مراجعه به سفارت برای تقاضای دریافت روادید  اصیلییک  از قوانی 

ن داد و  نشاندر هنگام مراجعه بعضن از مدارک را باید اصل است.  یک نسخه کپی از آن را به سفارت همچنی 

ایط  دیگر  ییک. تحویل داد  به  مدارکانگلییس یا سوئدی و یا ارائه ترجمه زبان ارائه مدارک به  ،الزماز شر

 . یم باشد  ییک از این زبان ها 

وع روند برریس درخواست روادید شما مدارک که ارائه   حتما به یاد داشته باشید ط الزم برای شر یم شر

ارائه فرم روادید تکمیل شده به همراه همه مدارک الزم به معنای موافقت با درخواست روادید شما  د. باش

 . نیم باشد 

 

مشخص  برای ، استفاده از این مدارکسفارت بهپشتوانه دلیل درخواست از متقاضیان برای ارائه مدارک 

 است:  اثبات موارد زیر  شدن و 

 

 هدف از سفر برنامه ریزی شده  -

همینطور سوئد. در  برای پرداخت هزینه های محل اقامت موقت متقاضن  اقامت یا استطاعت مایل محل -

 خود متقاضن استطاعت مایل 
ی

ن هزینه های مدت زمان اقامت در سوئد و بازگشت به محل زندگ  برای تامی 

 اتمام تاری    خ از شنگن قبل  حوزه قصد شما برای ترک کشورهای که براساس آنها بتوان نسبت به  اطالعانی   -

 اعتبار روادید اطمینان حاصل کرد

ایط افراد از آنها پشتوانه  تمایم متقاضیان روادید باید مدارک اصیل و  را  شود یم  خواستهکه با توجه به شر

وط تحققد. از نبه سفارت ارائه ده   اطمینان حاصل کنید.  4تا  1 شر

 

ن محل اقامت   -1   سوئد در  موقتمدرایک دال بر داشیی

  هتلرزو  -

بان یا اعزام کننده یا  - ن  تایید اسکان متقاضن توسط فرد یا ارگان مت 

ن هزینه های مدت زمان اقامت در سوئد و   -2 مدارک نشان دهنده استطاعت مایل شما برای تامی 

 خود
ی

 همینطور بازگشت به محل زندگ

 و گردش سه ماه گذشته حساب بانیکگوایه تمکن مایل  -

ن هزینه های مدت زمان اقامت در است نشان دهندهمدارک دیگر یا  - طاعت مایل فرد برای تامی 

ه(  یا غت 
ن الملیل، چک مسافرنی  سوئد )کارت اعتباری بی 

-  

 

 

 



 

 

ن زده شده است.   450ه صورت کیل، مبلغ مورد نیاز روزانه برای اقامت فرد در سوئد ب کرون سوئد تخمی 

ل بستگان یا  اگر متقاضن از قبل هزینه های اقامت خود را پرداخت کرده باشد  ن و یا در مدت سفر در متن

. سفارت از شما مدارگ یم خواهد که اندازه مبلغ مورد نیاز یم تواند کمتی باشد ، دوستان اقامت داشته باشد 

ن هزینه های سفر  باشد. مدارگ مانند گوایه تمکن مایل، خود نشان دهنده توان اقتصادی شما در تامی 

بان شما هزینه های سفر را تقبل یم کند،  ن  سه ماه گذشته. اگر مت 
ی
گردش حساب بانیک و فیش های حقوق

بان خود را به سفارت ادائه دهید. باید شما  ن ان استطاعت مایل مت  ن ن شیوه مدارک نشان دهنده مت   به همی 

 

ن بیمه نامه مساف -3  رنی مدارگ دال بر داشیی

نامه مسافرنی تهیه شده باید متقاضیان روادید باید بیمه نامه مسافرنی تهیه کرده باشند. بیمه  -

هزینه های مرتبط با وضعیت های اورژانیس پزشیک، درمان های پزشیک در بیمارستان یا  تمام

های تعداد روز  انتقال بیمار به کشور مبدا برای اقدامات پزشیک یا موارد فونی را شامل شود. 

 بیمه مسافرنی باید منطبق با تعداد روزهای ویزای درخواسپی باشد. 

 

مدارگ که براساس آنها بتوان نسبت به قصد شما برای ترک کشورهای شنگن قبل از اتمام تاری    خ  -4

 اعتبار روادید اطمینان حاصل کرد. 

: ببلیط و ر رز  -   لیط مسافرنی یا رزو بلیط مسافرنی مسافرنی

قدییم به همراه کپی از صفحانی که در آنها روادید یا مهرهای ورود و خروج اصل گذرنامه های  -

 وجود دارند. 

 

 ثبات اقتصادی و اجتمایع متقاضن نشان دهنده  مدارک -5

 تمام متقاض  ها:  -

 سه ماه گذشته. و گردش حساب بانیک در  گوایه تمکن مایل -

 سند ملیک )در صورت وجود( ارائه  -

 فرد در آن درج که شناسنامه )سند هویپی   -
ی

و توسط اداره ثبت احوال صادر وضعیت خانوادگ

 (یم شود

  مقامات رسیم:  -
ی
 حکم کارگزیپن رسیم و آخرین فیش حقوق

 سه ماه قبل ،جدید  : حکم کارگزیپن یا قرارداد کار کارمندان -
ی
ن فیش های حقوق چه تامی 

، دفتی

ن اجتمایع اجتمایع چه خدمات درمانن یا مدارگ دال بر عضویت در تامی  چه  یا ، دفتی  درمانن دفتی

چه  و یا نامهمعادل   شده باشندداده  توضیحاز کارفرما که در آن دالیل عدم وجود این دفتی

 نامه از صنف  اثبات فعالیت تجاری: و بازرگانان صاحبان مشاغل -
ن
)پروانه کسب یا معرق

ن اجتمایع، خدمات درمانن یا مد  )در صورت وجود( رک معادلاتجاری(، سوابق تامی 

کت - :  مدیران یا سهام داران شر
 
 نامه رسیم   های ایران

ن
کت معرق که به امضای نماینده قانونن شر

کت در ایران )آگیه ثبت سیم متقاضن ذکر شده باشد. مدارکسمت ر رسیده باشد و در آن   شر



 

 

ات در جراید(. مدرک معرف  کت در صورنی که اسم  متقاضن سمت ثبت و تغیت   متقاضن در شر

ات ذکر نشده باشددر آگ  یه ثبت یا تغیت 

مندان:  - مدرک عضویت در ییک از صنوف یا انجمن های رسیم )خانه سینما، انجمن عکاسان  هن 

ی )نمایشگاه ها، فستیوال ها و ...( و سوابق  و ...( و یا مدرگ دال بر انجام فعالیت های هتن

ن اجتمایع، خدمات درمانن یا مد  صورت وجود(رک معادل )در اتامی 

ان:  - ، احکام افزایش مستمری یا مدارک مشابه مستمری بگنر
ی
 فیش حقوق

:  دانش آموزان -
 
وضعیت اجتمایع و کاری والدین، مدارک نشان دهنده  یا افراد زیر سن قانون

 گوایه اشتغال به تحصیل و کارت دانش آموزی )در صورت وجود(

)سند  متقاضن  تمایع و اقتصادیمدارک نشان دهنده وضعیت مناسب اج : دون شغلافراد ب -

 (شناسنامه، اسناد ملیکازدواج، 

 

 ساکن ایران: 
 
ایران  اتباع غنر

ایرانن که ساکن ایران هستید  یفردشما به عنوان  قید  پشتوانه اصیل و همینطور مدارکباید مدارک  ،غت 

ن باید کارت معتت  اقامت در ایران را دهید شده را به سفارت ارائه  ن به سفارت  . شما همچنی  . دهید  نشاننت 

اتمام روادید درخواسپی شما تاری    خ حداقل سه ماه بعد از مدرک اقامپی شما در ایران باید تاری    خ انقضای 

 باشد. 

 

 :
 
 افراد زیر سن قانون

والد باید رضایتنامه کتپ  قیم قانونن یا  ،دارد سفر قصد تنها یا به همراه ییک از والدین  متقاضن در صورنی که 

والد ، به رضایتنامه را داشته باشد  متقاضن والد به تنهانی قیمویت را به همراه داشته باشد. اگر  خود دیگر 

  شده اند.  قید افراد زیر سن قانونن اطالعات مربوط به در صفحه  تکمییلدیگر احتیاج  نیست. مدارک 

 

 

 رت ارائه شود: مدارک تکمییل که باید توسط افرادی که به گروه های خاص تعلق دارند به سفا

 

یادداشت  سایر نهادهای تعریف شده در قانون اسایس: اعضای اعضای دولت، نمایندگان مجلس یا 

 و یا مدارک رسیم دیگر شفایه، حکم کارگزیپن 

 سازمان ملل یا نهادهای رسیم کشورهای 
ی

کارمندان سفارت خانه ها، کنسول گری ها، دفاتر نمایندگ

 گوایه اشتغال به کار از محل کار مربوطه  عضو: 

 حکم انتصاب شدفنر اسناد رسیم: 

)پزشکان، جراحان،  : افرادی که در حوزه کسب و کار آنها اتحادیه صنفن تشکیل شده باشد شاغلیر  

 نامه از سازمان
ن
شکان، داروسازان، وکال، مهندسان عمران و اعضای خانواده آنها(: گوایه نامه یا معرق ن  دندانتی

 مربوطه یا اتحادیه صنفن 

 : مدارک کاری و احکام مربوطه از قوه قضاییهقضات



 

 

 : یادداشت شفایه یا حکم کارگزیپن مدیران ارشد دولتر 

س ئیمهمان، مدیر، رئیس دانشکده یا ر  دانشگاهیان )دانشیار، استادیار، استاد تمام، پروفسور، استاد 

 : حکم کارگزیپن از وزارت علومدانشگاه(

وی انتظایم و دیگر نهادهای نظایمافرسان  : یادداشت شفایه یا حکم کارگزیپن از بخش ارتش، اعضای ننر

 اداری مربوطه

نگاران نگاری و قرارداد کارخنر  : کارت خت 

وع فعالیت( و ورزشکاران : حکم از فدراسیون ها و تشکل های رسیم ورزیسر که در آنها تاری    خ استخدام )شر

ن  آماتور( قید شده باشد و یا مدارگ دال بر حضور سطح مهارت فرد )حرفه ای یا  در مسابقات کشوری یا بی 

  الملیل


