
 مدارک مورد نیاز دانمارک

 

سال( ، فرم درخواست باید توسط والدین / سرپرستان قانونی   18برای افراد زیر سن قانونی )زیر  

 .الزم است NOC امضا شود. کپی گذرنامه های هر دو والدین با نامه

 :نیازهای اساسی

 

عکس   1توسط متقاضی ، با  فرم درخواست اقامت کوتاه ، کامالً در تایپ کردن و تکمیل شده   1    

 (میلی متر ، بستن ، مستقیم 35x45) رنگی اخیر

ماه پس از اقامت در نظر گرفته شده ، با فتوکپی در   3گذرنامه اصلی ، دارای اعتبار حداقل      

صفحات هویت و ویزاهای اصلی قبلی ، در صورت وجود ، با یک فتوکپی )گذرنامه را نباید بین 

 تغییر داد(  درخواست و صدور ویزا

نامه دعوت نامه از طرف شریک تجاری خود در دانمارک بطور مستقیم از طریق پست     

 :الکترونیکی یا فکس به سفارت که حاوی اطالعات مربوط به بازدید است از قبیل

 

 نام شرکت ایرانی    

 رابطه با شرکت دانمارکی    

 هدف مالقات    

 عداد مدخل ها ، روزها ، مدت اعتبار(مدت اقامت در نظر گرفته شده )ت    

 پوشش هزینه )هتل ، اقامت(    

 اثر انگشت و عکس متقاضی    

 .ماه گذشته  3صورتهای بانکی و گردش بانکی برای      

 .(shenasnameh) جزوه شناسه اصلی با فتوکپی همه صفحات    

 فرم اطالعات    

 باشد A4 لهتمام اسناد باید با ترجمه انگلیسی و در مقا    

 

متقاضیان برای جمع آوری داده های بیومتریک باید به صورت حضوری ظاهر شوند: ده اثر انگشت 

و یک عکس از افراد متقاضی ویزا جمع آوری می شود. قبل از ضبط عکس از متقاضیان خواسته 



می شود در صورت پنهان کردن ویژگی های صورت ، عینک را برداشته و یا پوشش های سر را 

 :تنظیم کنند. دسته بندی خاصی از متقاضیان از شرط ارائه اثر انگشت معاف هستند ، از جمله

 

 سال  12کودکان زیر      

 .افرادی که برای انگشت نگاری از نظر جسمی غیرممکن هستند    

روسای دولتها و اعضای دولتهای ملی و اعضای هیئت های رسمی آنها هنگام دعوت به منظور     

 .رسمی

 

است. برای اطالعات  (VIS) معرفی داده های بیومتریک بخشی از سیستم اطالعات ویزای شینگن

، اثر انگشت ، محافظت از داده ها و سوابق قانونی ، لطفاً به سیستم اطالعات  VIS بیشتر در مورد

 .مراجعه کنید (VIS) ویزا

 

 :برای صاحبان مشاغل

 

به طور صحیح توسط شرکت اجرایی از طرف شرکت نامه معرفی رسمی به زبان انگلیسی که      

ایرانی )با آدرس ، تلفن ، فکس ، پست الکترونیکی ، تاریخ کار ، موقعیت ، هدف ، سفر ، مدت 

اقامت ، تضمین پوشش هزینه )هتل ، اقامت(( امضا شده است ، و بیانیه کتبی مبنی بر اینکه 

 شرکت تضمین کننده بازگشت متقاضی به ایران است

روزنامه ملی اصلی که خبر از تأسیس و آخرین اصالحات با نسخه می دهد ، در صورت     

 درخواست به انگلیسی ترجمه شده است

 با کپی رنگی (ICCIM) کارت تجاری معتبر اصلی    

 کارت شناسایی معتبر استخدام / دانشجویی اصلی با کپی رنگی    

شرکت دانمارکی به زبان انگلیسی مانند: توافق نامه اسناد روابط تجاری قابل توجهی با      

قراردادی )ترجمه شده به انگلیسی( ، اسناد ترخیص کاال از گمرک برای محموله های قبلی در 

 صورت درخواست

 

 :برای کارمندان

 



نامه معرفی رسمی که بطور شایسته از طرف شرکت یا سازمان ایرانی امضا شده است )از جمله     

فن ، نمابر ، پست الکترونیکی ، موقعیت شغلی متقاضی ، هدف سفر ، مدت سفر و آدرس ، تل

 .تضمین بازگشت متقاضی به ایران( به زبان انگلیسی یا با ترجمه رسمی به انگلیسی

 .قرارداد کار )به انگلیسی ترجمه شده است(    

ماه گذشته( با حقوق و دستمزد رسمی اصلی چاپ شده توسط شرکت )لیست الکترونیکی دو      

 .نسخه

 .برگه های دو ماه گذشته را با کپی پرداخت کنید    

 .کارت شناسایی معتبر استخدام / دانشجویی معتبر همراه با کپی    

 

 .کلیه اسناد فوق باید به صورت اصلی ارائه شود

 

همه ترجمه ها باید ترجمه های رسمی باشند که دارای مهر و امضای دفتر مترجم مربوط ، 

 .دادگستری و همچنین وزارت امور خارجه باشد

 

 :اسناد و مدارک اضافی ، الزامات

 

سفارت ممکن است مدارک یا اطالعات دیگری را درخواست کند. کلیه متقاضیان موظفند برای 

 .مصاحبه حضور یابند. کلیه اسناد اضافی باید به زبان انگلیسی یا دانمارکی باشد

 

زای متقاضی را تضمین نمی کند. توصیه نمی شود قبل از دریافت ویزا ارائه مدارک فوق الذکر ، وی

 .بلیط بخرید

 

 :در حال پردازش

 

روز. سفارت هیچ تاثیری در   10-8این برنامه متعاقبًا در رایزنی اجباری شینگن منتشر خواهد شد.  

ست مشاوره شینگن ندارد. دعوت نامه ها باید در سریعترین زمان ممکن صادر و از طریق پ

الکترونیکی به همراه سفارشی به متقاضی ارسال شود. متقاضیان می بایست بالفاصله پس از 

 .تماس بگیرند VFS Global دریافت دعوت به دلیل صف مصاحبه و متعاقباً مشاوره شینگن ، با

 



 :هزینه

 

یورو است.   60هزینه رسیدگی ممکن است متفاوت باشد و باید به صورت نقدی پرداخت شود و  

 .هزینه های پرداخت شده قابل بازگشت نیستند ، حتی اگر درخواست تأیید نشده باشد

 

 :بیمه پزشکی مسافرتی

 

تن اشتاین خدر زمان ارسال ، متقاضی باید یک کپی رنگی داشته باشد که برای منطقه شینگن و لی

ید خط مشی معتبر باشد و کل اقامت را در اختیار بیمه پزشکی مسافرتی قرار دهد. متقاضی با

 اصلی را با یک نسخه ارائه کند. بیمه نامه باید حداقل یورو را پوشش دهد

 


