
 

  یبرا ازیمدارک مورد ن

 فرانسه ویزای توریستی

 

 درصد آن شامل صورت باشد. 80الی  70که   3/5*4/5  ابعاد در ،یراخ ماه 6 از کمتر روشن، زمینه با یرنگ عکس قطعه دو 

 ورود و خروج آنها در صورت وجود یو مهرها یشنگن قبل یزاهایو یصفحه اول پاسپورت به همراه کپ یکپ 

  است. یکاف ی. مهر مترجم رسمیسیانگل ایترجمه شناسنامه به زبان فرانسه 

 باشند: یم یالزام ریهستند، ارائه مدارک ز یفرانسو تیمل یدارا شانیهمسر ا ایکه فرزند شما و  یصورت در 

 یتولد فرانسو یواهگ  (Acte de Naissanceی )ازدواج فرانسو یگواه ا( یActe de Mariage) 

 یفرانسو یکارت مل ایپاسپورت  یکپ 

 باشد. یم یالزام یبرگه کپ دییهمسرتان جهت تا ییارائه اصل پاسپورت اروپا د،یاروپا هست هیکه همسر فرد عضو اتحاد یدر صورت 

 گردد. یکامل از شما اخذ م نهیصورت، هز نیا ریغ در 

 است. یکاف یترجمه شوند. مهر مترجم رسم ایصادر  یسیانگل ایبه زبان فرانسه  دیبا یارک فارس: تمام مدیاجتماع-یمدارک کار 

 دیکارمند هست اگر 

 خیاستخدام، حقوق، تار خیتار ،یرا ذکر کند: سمت شغل ریماه، که موارد ز کیصدور کمتر از  خیاشتغال به کار، با تار نامه  

 قابل قبول است. زین یبه همراه نامه مرخص ینی. حکم کارگزیمرخص 

 ریسه ماه اخ یبرا یحقوق شیف سه  

 دیدفتر هست ایصاحب مغازه  ایشرکت و  رهیمد ئتیعضو ه ای ریمد اگر 

 در صورت وجود  راتییتغ یثبت شرکت، و آگه یآگه ،یرسم روزنامه 

 شود. یم یتلق مدرک یو به عنوان نقص ستین یثبت شرکت کاف یآگه ای یبدون رائه روزنامه رسم راتییتغ یکه تنها ارائه آگه دیکن دقت 

 (است یالزام یارائه پروانه کسب اصل د،یاگر کارت مباشرت دار)کسب  پروانه  

 دیهست )رهیو غ ینظام حقوق ،ینظام مهندس ،ینظام پزشک( یعضو نظام خاص اگر 

 باشد  یمعتبر م یسال جار ینظام مربوطه که برا کارت 

 نظام مربوطه  تیپروانه فعال ای یگواه 

 دیبازنشسته هست اگر 

 یمستمر افتیدر شیبه همراه ف یبازنشستگ حکم  

 دیمحصل هست ایدانشجو  اگر 

 یجار یلیسال تحص یبرا لیاشتغال به تحص یگواه  

 (خانه دار یمثال : خانم ها) دیستیشاغل ن اگر 

 کند یسفر شما را تقبل م یها نهیکه هز یفرد ایهمسر و  یو مال یشغل مدارک 

 است. یالزام خروج از کشور یهر دو در سفر همراه آنها نباشند، اجازه محضر ایو  نیاز والد یکیکه  یسال، در صورت 18 ریکودکان ز یبرا 

 یمدارک مال : 

 ریروز اخ 10صدور کمتر از  خیبا تار یسیبه زبان انگل یحساب بانک ریسه ماه اخ زگردشیر  



 

  یبرا ازیمدارک مورد ن

 فرانسه ویزای توریستی

 ییبه تنها یکه نامه تمکن مال دیداشته باش توجه  یمورد قبول نم

 . دیخود را ارائه ده زگردشیر دیباشد و حتما با

 حتما در ابعاد ستیبا یم ریسه ماه اخ زگردشیر یبرگه هاA4  .گریابعاد د باشد (مانندA3  )نخواهد بود. رشیقابل پذبانک ملی 

 ریدر صورت ابعاد غ A4  ی خود کپ یبانک زگردشیر یحتما از برگه هاA4 .تهیه کنید 

 :مدارک نشان دهنده هدف سفر 

 (ریاز موارد ز یک)ی دیحوزه شنگن را دار یکشورها گریو گردش از فرانسه و د دیاگر قصد بازد 

 رزرو هتل  ییکپ 

 خود در فرانسه  یسند ملک یکپ 

 دیاز خانواده، بستگان و دوستان خود در فرانسه را دار دیقصد بازد اگر 

 (باشد یمورد قبول نم یاست و نامه کتب یالزام یدعوتنامه رسم) یاصل و کپ ،یصادر شده توسط شهردار یرسم دعوتنامه 

 دیرو یم یبه سفر کار اگر 

 رزرو هتل  یاز شرکت فرانسو دعوتنامه + 

 مراسم + رزرو هتل  یمحل برگزار قدقی آدرس ذکر با – شگاهینما ش،یاز کنفرانس، هما دعوتنامه 

 مراسم + رزرو هتل یمحل برگزا قدقی آدرس ذکر با – ی/ورزشی/فرهنگیهنر دادیاز مراسم و رو دعوتنامه 

 دیدار یقیو تحق یاگر قصد شرکت در پروژه مطالعات 

 ی ارائه اصل و کپConvention d’Accueil  + رزرو هتل در صورت وجود 

 کننده هدف سفر شما به فرانسه است ارئه  حیرا که توج یهرگونه مدرک د،یشو یکدام از موارد باال نم چیاگر شامل ه

 .دیده

 (باشد یقابل قبول نم یمهر آژانس مسافرت) مهیمهر شده توسط شرکت ب ورو،ی 30000حوزه شنگن، با مبلغ حداقل  یمسافرت مهیب یکپ 

 پرواز رفت و برگشت ییمایهواپ طیبل یکپ 

 برگه ها در ابعاد یکه تمام دیدقت کن A4 دیرو باشند. مدارک را منگنه نکن کی یو کپ. 


