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 فرانسه شنگن  کوتاه مدت  ویزای  لیست مدارک مورد نیاز برای  

 پر شده است.France-visasدر سایت  که به صورت آنالین    ست ویزای شنگن,.فرم درخوا1

 ست.شده ادر ه همراه شماره ارجاع که به اسم شما صاب  France visa. برگه رسید  2

 70که    4.5در   3.5در ابعاد   اخیر,  ههما  6روشن, کمتر از   . دو قطعه عکس رنگی با زمینه3

 درصد آن شامل صورت باشد.

های ورود و خروج آنها رورت به همراه کپی ویزاهای شنگن قبلی و مهول پاسپه ا.کپی صفح4

 در صورت وجود.

 یا انگلیسی.ترجمه شناسنامه به زبان فرانسه  5

ارائه مدارک زیر   ایشان دارای ملیت فرانسوی هستند,یا همسر    .در صورتی که فرزند شما و6

 :می باشدامی  زال

 گواهی تولد فرانسوی یا گواهی ازدواج فرانسوی

 کپی پاسپورت یا کارت ملی فرانسوی

رت اروپایی همسرتان .در صورتی که همسر فرد عضو اتحادیه اروپا هستید, ارائه اصل پاسپو7

 شد.کپی الزامی می باتایید برگه  جهت  

 شود.  هزینه کامل از شما اخذ می ,غیر این صورت  در

در ا انگلیسی صاتمام مدارک فارسی باید به زبان فرانسه ی  :اجتماعی-مدارک کاری.8

 یا ترجمه شوند.

ا ذکر کند :سمت که موارد زیر ر  ,یک ماه  با تاریخ صدور کمتر از تغال به کارنامه اش •

ارگزینی به همراه نامه مرخصی , حکم کتاریخ مرخصی  حقوق,  تخدام,تاریخ اس  شغلی,

 نیز قابل قبول است.

 سه فیش حقوقی برای سه ماه اخیر •

 شرکت و یا صاحب مغازه یا دفتر هستیداگر مدیر یا عضو هیئت مدیره 
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 آگهی تغییرات در صورت وجود.روزنامه رسمی, آگهی ثبت شرکت, و   •

آگهی رسمی یا آگهی ثبت ئه آگهی تغییرات بدون ارائه روزنامه رسمی یا  دقت کنید که تنها ارا

 د.شرکت کافی نیست و به عنوان نقصی مدرک تلقی می شو

 وانه کسب اصلی الزامی است(روانه کسب)اگر کارت مباشرت دارید, ارائه پرپ •

 نظام حقوقی و غیره(هستید نظام مهندسی, ی,ظام پزشکاگر عضو نظام خاصی)ن

 شد.کارت نظام مربوطه که برای سال جاری معتبر می با •

 گواهی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه •

 اگر بازنشسته هستید

 حکم بازنشستگی به همراه فیش دریافت مستمری  •

 اگر دانشجو یا محصل هستید

 گواهی اشتغال به تحصیل برای سال جاری •

 دار(اگر شاغل نیستید)مثال خانم های خانه 

 ه هزینه های سفر شما را تقبل می کنددارک شغلی و مالی همسفر و یا فردی کم •

تی که یکی از والدین و یا هر دو در سفر همراه آنها در صور  سال, 18.برای کودکان زیر 9

 امی است.جازه محضری خروج از کشور الزنباشند, ا

 .مدارک مالی:10

روز   10کمتر از    لیسی با تاریخ صدورریز گردش سه ماه اخیر حساب بانکی به زبان انگ •

 اخیر

ل نمی باشد و حتما باید ریز ورد قبوتوجه داشته باشید که نامه تمکن مالی به تنهایی م •

 د را ارائه دهید.گردش خو

 ک نشان دهنده هدف سفر:ار.مد11
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گردش از فرانسه و دیگر کشورهای حوزه شنگن را اگر قصد بازدید و 

  ارد نیز()یکی از مودرید

 کپی رزرو هتل •

 کپی سند ملکی خود در فرانسه •

 ر قصد بازدید از خانواده ,بستگان و دوستان خود در فرانسه را داریداگ

اصل و کپی)دعوت نامه   ,ت نامه رسمی صادر شده توسط شهرداریدعو •

 و نامه کتبی مورد قبول نمی باشد(  رسمی الزامی است

 کاری می رویداگر به سفر 

 + رزرو هتل  ت نامه از شرکت فرانسویدعو •

با ذکر آدرس دقیق محل   -  دعوت نامه از کنفرانس, همایش, نمایشگاه •

 رزرو هتل  +  برگزاری مراسم

س دقیق محل ذکر آدربا    –نگی  فره   -  دعوت نامه از مراسم و رویداد هنری •

 و هتلر+ رز  ری مراسمبرگزا

 داریده مطالعاتی و تحقیقی  اگر قصد شرکت در پروز

 ددر صورت وجوو هتل  ر+ رز  convention d Accueilائه اصل و کپی ار •

 اگر شامل هیچ کدام از موارد باال نمی شوید, هرگونه مدرکی که هدف سفر

 .شما به فرانسه را توجیح می کند ارائه دهید

یورو, مهر شده   30000رتی حوزه شنگن, با مبلغ حداقل  . کپی بیمه مساف12

 قبول نمی باشد(  آژانس مسافرتی قابلمهر) شرکت بیمهتوسط  

 کپی بلیط هواپیمایی پرواز رفت و برگشت.13

 

و کپی یک رو باشند. مدارک را   A4نکته: دقت کنید که تمامی برگه ها در ابعاد  

 منگنه نکنید.
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 لطفا زمینه فعالیت شغلی خود را در فرم تقاضا ذکر کنید. •

کامل در فرانسه از محلی که قصد رفتن به آنجا را دارید در رس  آددقت کنید که حتما   •

 مدارک ذکر کنید.

تعداد روزهای بیمه مسافرتی مت و باید با تاریخ های مدرک اقا  روزهای تاریخ سفر شما •

 داشته باشد.شما هم خوانی  

 ست و تاثیری بر پرونده شما ندارد.سند ملکی در ایران جزو لیست مدارک نی •

افه مربوط و اض . از ارائه مدارک ناذکر شده در این لیست را تهیه کنیدک  فقط مدار •

ترجمه   ترجمه دفترچه بیمه تامین اجتماعی,  ,مه کارت ملیکنید.)مانند ترجدداری  وخ

ترجمه اساسنامه شرکت, ترجمه رسید پرداخت مالیات شرکت, عکس   بق بیمه,سوا

 و غیره(  ای تبادل شده,یادگاری با دعوت کننده در فرانسه, ایمیل ه 

ئولیت هر گونه تصمیم گیری , مسلیستدام از مدارک طبق در صورت عدم ارائه هر ک

 توسط سفارت به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

 

 

 

 


