
 مدارک الزم برای درخواست ویزای لهستان

 

 ست. ل مدارک الزم نیست , فقط ترجمه به انگلیسی کافی ااص

 ترجمه رسمی فقط برای شناسنامه و کارت ملی الزامی است. 

 

 اسناد مورد نیاز برای کلیه ویزاها:

فرم درخواست چاپ شده )و سپس امضاء شده( از سیستم ثبت آنالین در  •

at.gov.plkonsul-www.e 

 ویزاحات گذرنامه با فتوکپی صف رنامه اصلی ,با حداقل سه ماه اعتبار+گذ •

یا هر نوع دیگر اطالعات در این   تمبر سفارت خانه های دیگر ,تمبرهای مهاجرت,

صفحات گذرنامه با ویزا, تمبرهای کس های گذر نامه های قبلی )+ ع صفحات. 

 نه اطالعات دیگر در این صفحات(. تمبر سفارت خانه ها یا هرگو مهاجرت,

میلی متر, گرفته شده با زمینه ای  4.5در  3.5ماهه,  6عکس گذرنامه ,حداکثر  •

شخص باید مستقیما به دوربین نگاه کند,  . است شفافرو کنت , واضحروشن

برای مقاصد مذهبی پوشش سر  % عکس را اشغال کند. 80- 70صورت باید 

ح در معرض دید باشد. عکس جزئیات صورت به وضوولی باید تمام  مجاز است

 رعایت نکنند پذیرفته نمی شوند.ق را های فو9هایی که معیار

کپی کلیه صفحات و ترجمه رسمی) با امه اصلی و کارت ملی با فتوشناسن •

 ستری ایران(جه ایران و دادگامور خارتمبرهای وزارت 

http://www.e-konsulat.gov.pl/


زا برای تاریخ های ذکر شده در رزرو وی -رزرو پرواز با شماره ثبت مسافر •

بلیط   غارت توصیه میکند قبل از تایید ویزا مبلسف . دهواپیمایی صادر میشو

 هواپیما را بپردازد تا از ضرر مالی جلوگیری شود.

ست و کل دوره بیمه درمانی مسافرتی که برای کشورهای عضو شنگن معتبر ا •

تقاضی باید قرار داد اصلی همراه با فتوکپی ارائه دهد. م  و شش میاقامت را پ

یورو را پوشش داده و هزینه های  30.000بیمه مسافرتی باید حداقل  دهد. 

و بازگشت را شامل شود. سفارت بیمه مسافرتی توسط همه شرکت های  پزشکی 

 بیمه ایرانی را می پذیرد.

 یورو)فقط نقدی به صورت یورو(. 60هزینه ویزا:  •

 اضافی برای ویزای تجاریناد اس

دعوت نامه رسمی از شرکت تجاری در لهستان, با بیان هدف و مدت زمان بازدید  •

 رکت لهستانی تامین می شود. و هزینه هایی که توسط این ش

ر شده توسط دگواهی ثبت شرکت توسط روزنامه رسمی یا کارت بازرگانی صا •

 وزارت بازرگانی + فتوکپی

ماه گذشته, اثبات   3یا حساب بانکی شخصی صورت حساب اصلی بانک و  •

 پرداخت تامین اجتماعی)لیست الکترونیکی(

یان هدف و معرفی نامه از کارفرما, چاپ شده بر روی سربرگ رسمی شرکت با ب •

مدت بازدید , موقعیت فعلی متقاضی در شرکت و اینکه هزینه های آن توسط 

 رفت. شرکت و غیره تحت پوشش قرار خواهد گ

 کت لهستانیراین شثبات معامالت تجاری با دهای قبلی , سفارشات, اقراردا •

 رزرو هتل •



 ویزای حرفه ای تحصیل/ همایش/ ناد اضافی برای ویزای فرهنگی/اس

, با بیان ه یا پذیرش رسمی از دانشگاه/ سازمان در لهستاندعوت نام •

لهستانی  ن بازدید و هزینه هایی که توسط طرفهدف, شرایط و مدت زما

 پوشش خواهند یافت .

 تاییدیه پرداخت هزینه ها •

 , مجوز حرفه ای.گواهی کار/ تحصیل •

نامه معرفی کارفرما/سازمان, چاپ شده بر روی سربرگ رسمی با حروف برجسته,  •

شغل فعلی/موقعیت متقاضی, و هزینه  ط و مدت زمان بازدید,دف, شرایبا بیان ه

 ن تحت پوشش. اهای آن توسط کار فرما/سازم

 رزرو هتل. •

 ناد اضافی برای ویزای مالقاتاس

 دعوت نامه رسمی صادر شده توسط دفتر والی در لهستان  •

 ط بین متقاضی و شخص مرجع.اثبات ارتبا •

و حقوق  اثبات وضعیت حرفه ای و مالی متقاضی و منابع وی)گواهی کار  •

 یره(.ناد مالکیت و غماهه گذشته, اس 3تمزد, حساب بانکی دس

 در صورت وجود.  , طالق گواهی ازدواج/ •

 دو والدین)در صورت خردسال بودن متقاضی( اجازه سفر هر •

 اسناد اضافی برای ویزای توریستی:

 برنامه سفر تفضیلی تور. •

 رزرو هتل پرداخت شده •



ی شغلی)موقعیت فعلی  یا گواهاشتغال   –اثبات وضعیت حرفه ای متقاضی  •

 و دستمزد(,تعطیالت/تایید مرخصی. یین وقت عذکر تاریخ ت متقاضی در شرکت,

قوق, حقوق حمه حالزحق   –بع اثبات بودجه کافی ,وضعیت مالی و منا •

ن اجتماعی)لیست بیمه(, صورت موجودی بانک برای بازنشستگی, پرداخت تامی

 ماه گذشته, اسناد مالکیت امالک و غیره.  6

 , در صورت وجود. طالق گواهی ازدواج/ •

 ردسال بودن متقاضی(. ت خرهر دو والدین ) در صواجازه سفر  •


