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 ليااسترا ماه توريستی 3 اييزو ايبر زمال اركمد

 *** ی*** مدارك شغل

 آموزان دانش و انيدانشجو 1

 منطقهو  كل ورشپرو  زشموآ تاييد با تحصيل به لشتغاا هیاگو ترجمه 

 (رهيمد ئتيعامل و عضو ه ريمد) یخصوص يها صاحبان شركت 2

 شركت سيتاس یترجمه روزنامه رسم +   یروزنامه رسم راتييتغ نيترجمه آخر 

  .( در آن ذكر شده باشد)نام و شماره پاسپورت يمشخصات فرد و حقوق زانيمه كار با ذكر سمت و سابقه كار و اشتغال ب یترجمه گواه 

 ترجمه شركت نامه +   اساسنامه ترجمه 

 یخصوص يكارمندان شركت ها 3

 (سال گذشته کي)سابقه  یاجتماع نياز اداره تام مهيب ستيترجمه ل 

 
  .( در آن ذكر شده باشدپاسپورت)نام و شماره  يمشخصات فرد و حقوق زانيمه كار با ذكر سمت و سابقه كار و اشتغال ب یترجمه گواه

 شركت سيتاس ی+ آگه

 یكارمندان بخش دولت 4

 ینيحکم كار گز نيآخرترجمه  

 و تاييديه مرخصی از كارفرما یحقوق شيف نيترجمه آخر 

 .ن ذكر شده باشدآ( در پاسپورت)نام و شماره  يمشخصات فرد وحقوق  زانياشتغال به كار با ذكر سمت و سابقه كار و م یترجمه گواه 

 (سال گذشته کي)سابقه  یاجتماع نياز اداره تام مهيب ترجمه 

 بازنشستگان 5

 یحکم بازنشستگ نيترجمه آخر /  یحقوق شيف نيترجمه آخر 

 كسبه 6

 جواز كسب ترجمه 

  .( در آن ذكر شده باشد)نام و شماره پاسپورت يمشخصات فرد و حقوق زانيمه كار با ذكر سمت و سابقه كار و اشتغال ب یترجمه گواه 

 یترجمه كارت بازرگان 

 پزشکان 7

 مطب ترجمه پروانه 

 ".ستا بالمانع جهرخاوزارت  توسط تاييدو  ترجمه"  .دشو قيدآن  پشتو در  مهر باو  شتابهدوزارت  تاييد با پزشکی نشنامهدا صلا 

 یترجمه كارت نظام پزشک 

 مهندسان 8

 یترجمه پروانه نظام مهندس 

 ساختمان سازان 9

 يكار يها ترجمه قرارداد  /  كار ساختمان انيترجمه پا /   یساختمان یترجمه گواه 

 وكال 10

 ترجمه پروانه وكالت 

 كارشناسان 11

 ترجمه پروانه كارشناسی 
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 88401071تلفن :    4و  3، طبقه اول ، واحد  1تهران ، خیابان  سهروردی  جنوبی ، خیابان  ملک ،  نبش کوچه  فرهومند ، پالک   دفتر مركزي :

 26851060 تلفن :، طبقه اول 252پالک  ،1مجتمع آوا نیاوران  ، پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش ، نیاوران ، خیابان تهران : شعبه نياوران

 *** یو مال یمدارك بانک ***

 تومان موجود باشد. ونيليم 40هر نفر  يكه به ازا یسيبه زبان انگل يكوتاه مدت / بلند مدت / جار يماه آخر حساب ها 3 گواهی تمکن 

  یسيبه زبان انگل یتمکن مال یگواه 

 قرار داد مشخص باشد. خيكه تار مدت كوتاه و بلند يحساب ها يها ترجمه قرارداد 

 ()اجاره نامه يمنابع درآمد ريترجمه سا 

 *** ازيمدارك مورد ن ري*** سا
 سفر يخرتا از رعتباا هما 7 اقلحد با نامهرگذ صلا 

 نام مسافره ب یترجمه سند ملک 

 ترجمه شناسنامه 

 ترجمه كارت ملی 

 6*4 عکس قطعهدو  

 یميقد ينامه هاگذر هيكل 

 پر كردن فرم ثبت نام اطالعات متقاضيان، كه توسط آژانس گيتا گشت ارائه می شود. 

مدارك مورد اشاره حداقل مدارك مورد نياز براي ثبت نام جهت درخواست صدور ويزا می باشد. در صورتيکه بر حسب شرايط هر متقاضی، نياز  

 ارائه نمايد. و به مدارك تکميلی ديگري باشد متقاضی می بايست در اسرع وقت مدارك تکميلی مورد نياز را تهيه 

 (لدينوا ونبد) لطفاا ايبر ،ليااسترا /شنگن اييزو خذو ا ركشو از وجخرو  سفر ايبر ضايتر صريح كرذ با يمحضر نامه ضايتر ترجمه **

 .می كنند سفر ننشااهمسر ونبد كه نم هايیخا و 

 باشد. هسيدر جهرخاو وزارت  يگسترداد تاييد به بايد اركمد كليه **


