






  
 

 

 11، واحد  4، جنب بانک آینده ، ساختمان ونوس ، طبقه  جمهوری بلوارنشانی : کرج، جهانشهر، 

 ) سهیل مستی(  24171010103،  200-54020143-7تلفن : 

 فهرست اسناد و مدارک الزم

 

 ذکرشده( مدارک A4کاغذ  قطعهخواهشمند است نسبت به تکمیل مدارک ذیل اقدام نموده و اصل و کپی ) در 

 را در اسرع وقت تهیه نمایید .

 

 

 

 

 مدرک ردیف

 فرم تکمیل شده اطالعات فردی  1

2 

 : مدارک کاری و شغلی به شرح ذیل ) با مهر و امضای کارفرما(

  اصل و کپی تمامی مدارک شغلی) پروانه کسب و یا بهره برداری، حکم کارگزینی، روزنامه رسمی، گواهی

 (سایر مجوازت اخذ شدهو قرداد رسمی و موقت آخرین تغییرات، 

  فیش آخر حقوق یا بازنشستگی با مهر و امضا  3اصل و کپی 

 اره بیمه تامین اجتماعی تهیه گردد.(اصل و کپی سوابق بیمه تامین اجتماعی با مهر و امضا ) از اد 

  اصل گواهی اشتغال به کار انگلیسی با مهر و امضا ) نامه شرکت و یا کارفرمای ایرانی در خصوص سمت ، مدت

 .زمان رابطه کاری و همچنین ذکر هدف از سفر(

3 
توانید ترجمه رسمی آن اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ) در صورتی که اصل شناسنامه خود را نیاز دارید، می 

 .ی تهیه نمایید(را به زبان انگلیسی با پلمپ دارالترجمه بدون تایید وزارت امور خارجه یا دادگستر

4 
ماه  3سانتی متر که قدیمی تر از  3.4*  4.4دو قطعه عکس رنگی با زمینه سفید بدون روتوش از روبرو با اندازه 

 ، صورت باشد و به هیچ وجه با عکس گذرنامه یکسان نباشد(.درصد عکس  08نباشد) دقت داشته باشید که 

 .صفحه آزاد باشد 2ماه اعتبار که حداقل دارای  6اصل و کپی گذرنامه با  4

 اصل وکپی همه ویزاهای شینگن و غیر شنگن گذشته با صفحات مهر ورود و خروج 6

7 

جهت اثبات تمکن مالی ) اختیاری ، در صورتی که اصل آن را نیاز  و یا اجاره نامه رسمی اصل و کپی اسناد ملکی

دارید می توانید ترجمه رسمی آن را به زبان انگلیسی با پلمپ دارالترجمه بدون تایید وزارت امور خارجه یا 

 (تهیه نمایید دادگستری

 اصل گواهی تمکن مالی با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی  0

 ماهه حساب با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی که مانده حساب حتی االمکان باال باشد. 6ریز گردش  9

 ( در صورت نداشتن ویزا شینگن ، یورو ) هزینه اخذ ویزا 288فیش واریز  18

بر عهده متقاضی  ناصحیحمدارک، درج اطالعات  موقعبهتوجه نمایید که عواقب ناشی از عدم تکمیل  لطفاً

 . گرددمیو کلیه خسارات ناشی از آن توسط متقاضی به شرکت پرداخت است 
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