
 مدارک الزم جهت اخذ ویزای نروژ 

حداقل سه  فتوکپي پاسپورت از صفحه اول ، همراه و صفحات استفاده شده. پاسپورت بايد  و اصل •

 .برگه خالي داشته باشد  ماه بعد از خروج از محدوده شنگن اعتبار داشته باشد و حداقل دو

 فتوکپي از ويزاهاي شنگن قبلي با مهر ورود و خروج 

•  

ه شده باشد( ، رنگي با زمينه سفيد فقط ظرف سه ماه گذشته گرفت)۴در۳يک قطعه عکس جديد  

 .باشد  بدون روتوش که از روبرو گرفته شده

•  

اصل گارانتي براي هر فرد متقاضي که توسط پليس نروژ تاييد شده باشد و تاريخ ورود و خروج  

 متقاضی درج شده باشد و کپي آن 

•  

سفر در آن ذکر از طرف ميزبان که اسامي تمام افراد دعوت شده ، علت سفر و زمان  دعوتنامه

 متقاضي( شده باشد و امضا شده باشد ) کپي به تعداد افراد 

•  

 ترجمه رسمي شناسنامه شخص متقاضي+ شناسنامه همسر به زبان انگليسي )کپي ترجمه ها( 

•  

 ترجمه انگليسي کارت ملي )کپي ترجمه( 

•  

قصد ديدار که  مدرک جهت اثبات رابطه خويشاوندي با فرد ميزبان در نروژ )فقط براي افرادي

شناسنامه فرد ميزبان باشد يا کپي  مي تواند کپي خويشاوند درجه يک خود را دارند( اين مدرک

 در آن ذکر شده باشد  شناسنامه پدر/مادر که اسامي تمام فرزندان

•  

مادر خود مسافرت مي کنند بايد اجازه نامه رسمي پدر   افراد زير هيجده سال که بدون پدر يا بدون

  به خارج از ايران و کشور نروژ را ارائه دهند به –فرزند يا فرزندان خود  مسافرت يا مادر جهت 

 همراه ترجمه رسمي انگليسي و)کپي ترجمه( 

•  

به کار به زبان انگليسي و يا ترجمه آن که در آن سمت ، درآمد ماهيانه و   اصل گواهي اشتغال •

بازنشستگي   بازنشسته و مستمري بگير ، ترجمه گواهي مرخصي ذکر شده باشد)براي افراد  مدت 

 (و ترجمه سه فيش آخر مستمري

•  

رسمي جواز کسب به همراه کپي ترجمه انگليسي . براي پزشکان ترجمه   براي افراد کاسب ترجمه

 دانشجويان و  زبان انگليسي )کپي ترجمه ها( براي ترجمه کارت نظام پزشکي به جواز مطب و

يا   ترجمه( محصلين اصل کارت دانشجويي به همراه ترجمه رسمي به زبان انگليسي و )کپي

 (ترجمه نامه اشتغال به تحصيل )کپي ترجمه

•  

 فيش حقوقي سه ماه گذشته به زبان انگليسي )کپي ترجمه ها( 

•  

 اصل گواهي حساب بانکي به زبان انگليسي 



•  

 خانه زمين آپارتمان/ويال مغازه شرکت )کپي ترجمه ها( ترجمه رسمي انگليسي مدارک مالکيت 

•  

 بيمه مسافرتي به مدت سفر به همراه کپي 

 


