
 مدارک ویزای ژاپن

 

 های قبلیاصل گذرنامه با امضا، به همراه گذرنامه

 روی همسفید روبه ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه 6الف( مدت اعتبار حداقل 

 .است الزامی ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر

  رو، بدون لبخند، بدونرنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامالً از روبه 4.5*   4.5عکس  قطعه 2 (2

ویزاهای   ماه اخیر )عکس با گذرنامه و 6عینک، گردی صورت کامالً مشخص باشد، حداکثر برای 

 ( دقبلی یکی نباش

 احوال درو ترجمه شناسنامه )قابل ذکر است جهت گرفتن تایید شناسنامه داشتن مهر ثبت  اصل ( 3

 (.است الزامی دارسال ارائه شناسنامه عکس 15کنار نام همسر و فرزندان و برای متقاضیان باالی 

گواهی حساب بانکی با مهر و امضا بانک فقط به زبان انگلیسی )تاریخ صدور گواهی  اصل (4

پرینت  زاز تاریخ ارائه مدارک به سفارت باشد و سای روز 5بایست بیشتر از بانکی نمی  حساب

 ( باشد A4 بانکی

روز از  5بیشتر از  بایستحسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر و تاریخ صدور آن نمی •

 .تاریخ ارائه مدارک به سفارت باشد

گردش سه ماهه سود به  گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه •

تاریخ صدور آن )  کسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضا بان زبان انگلی

 (.باشد از تاریخ ارائه مدارک به سفارت  روز 5بایست بیشتر از نمی 

 .باشد تومان  50.000.000باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر  •

ه )جهت تایید و ترجمه مدارک شغلی به همراه آخرین مدرک تحصیلی و دفترچه بیم اصل ( 5

 .است الزامی شغلی( برای کلیه مشاغل مدارک

دائم پزشکی، کارت نظام  الف( پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از محل کار، پروانه

دانشنامه تحصیلی ممهور به مهر تاییدیه   پزشکی به همراه نامه تاییدیه از سازمان نظام پزشکی و

 وزارت بهداشت

 ب( وکال: پروانه وکالت

ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان  ج( مشاغل دولتی: حکم کارگزینی و یا نامه از سازمان مربوطه با

 حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی



 (تائیدیه دادگستری ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی الزامی است. )جهت گرفتن •

 ها: حکم بازنشستگید( بازنشسته 

همراه اصل آخرین آگهی  ل به کار از شرکت مربوطه بهه( مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغا

 تغییرات آن شرکت )جهت گرفتن تائیدیه دادگستری(

 آگهی تغییرات  و( در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تاسیس و آخرین

 کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار ز( معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم

 ویان پسر: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیلح( دانشج

 ً  : موارد ذیل در نظر گرفته شود جهت تائید مدرک تحصیلی برای گرفتن تائیدیه دادگستری لطفا

تحصیلی و مدارک  دانشجویان دانشگاه آزاد عالوه بر مهر دانشگاه برای تائید گواهی •

 .دانشنامه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مراجعه نمایند

گواهی تحصیلی و مدارک  های دولتی عالوه بر مهر دانشگاه برای تائیددانشجویان دانشگاه •

 .دانشنامه به وزارت علوم مراجعه نمایند

رضایتنامه   کنندها سفر میسال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن  18فرزندان زیر  برای ( 7

 .دارد است و نیاز به ترجمه و تایید دادگستری الزامی محضری

 دار  های خانهو ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم اصل (8

 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق •

لی و گواهی های تحصیلی در صورتی که به زبان انگلیسی باشد نیاز به کلیه مدارک شغ •

 .تایید ندارد

حضور مسافرین در سفارت الزامی نمی باشد ولی در صورت درخواست سفارت، حضور  •

 .باشدمی الزامی فرد در سفارت به منظور مصاحبه

ریق دعوتنامه اقوام الزم به ذکر است، تمامی افرادی که سفرهای قبلی خود به ژاپن را از ط •

 .اند، امکان درخواست ویزا توریستی ژاپن برای آنها وجود نداردیا دوستان خود انجام داده

 .ماندژانس باقی می آ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد •

تومان و حداکثر به  50,000,000نامه بانکی حداقل به مبلغ  ضمانت •

ای هر فرد در وجه آژانس محل ثبت نام جهت تضمین ازتومان به 200,000,000  مبلغ

 بازگشت )حسن انجام تعهدات(

الزم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری  •

 .باشدمی الزامی از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا



 


