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 فرانسهویزای  یمدارک الزم برا  

 ماه گذشته( به فرم درخواست ضمیمه گردد. 3رنگی تمام رخ )حتما با زمینه سفید و گرفته شده در  3.5*4.5قطعه عکس  سه 1

2 
 صفحه خالی 2ماه اعتبار و  6حداقل  اصل گذرنامه با

  اصل پاسپورت های قبلی

  شناسنامه اصل 3

   یمدارک شغل  4

 دانش آموزان و  انیدانشجو 

 از مدرسه یا دانشگاه لیاشتغال به تحص یگواه  

 (رهیمد  ئتیعامل و عضو ه ریمد) یخصوص  یها صاحبان شرکت 

 
 سابقه بیمه در صورت وجود|      شرکت سیتاس یروزنامه رسم+  یروزنامه رسم راتییتغ نیآخر 

 (و اظهار نامه ثبت در ثبت شرکت ها یثبت شرکت در روزنامه رسم یآگه)

 .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یمشخصات فرد ، حقوق زانیم، سابقه کارتاریخ استخدام،  ، به کار با ذکر سمتاشتغال  یگواه  

 یخصوص  یکارمندان شرکت ها 

 
 .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یمشخصات فرد ، حقوق زانیم، سابقه کارتاریخ استخدام،  ، به کار با ذکر سمتاشتغال  یگواه 

 سابقه بیمه در صورت وجود  

 یکارمندان بخش دولت 

 (یافتیآخر حقوق در شیسه ف) یحقوق شیف نیآخر+  ینیحکم کار گز نیآخر  

 .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یمشخصات فرد ، حقوق زانیم، سابقه کارتاریخ استخدام،  ، به کار با ذکر سمتاشتغال  یگواه  

 بازنشستگان 

 (یحکم بازنشستگ نیآخر+  یحقوق شیف نیآخر ) یمستمر افتیاسناد مرتبط با در 

 ، تجار، بنگاه داران و مشاغل آزادکسبه 

 سابقه بیمه در صورت وجود|         (یا کارت مباشرت یکارت بازرگان یا جواز کسب) یسال جار یکارت حرفه ا ایکارت نظام مربوطه  

 .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یمشخصات فرد ، حقوق زانیم، سابقه کارتاریخ استخدام،  ، به کار با ذکر سمتاشتغال  یگواه  

 مهندسان پزشکان 

 یپروانه نظام مهندس  یکارت نظام پزشک  +  پروانه مطب  

 ساختمان سازان 

 یکار یها قرارداد  /  کار ساختمان انیپا   / یساختمان یگواه  

 کارشناسان وکال 

 پروانه کارشناسی  پروانه وکالت   

 ی و مال  یمدارک بانک 5
 پرینت سه ماهه آخر حساب بانکی )حساب جاری / حساب پس انداز / حساب شخصی / حساب شرکت( و نامه تمکن مالی  

 یسیبه زبان انگل یکوتاه مدت / بلند مدت / جار یحساب ها ماه آخر متقاضی اصلی 3تمکن 

 )به تاییدات نیازی نداریم( باشد. دارالترجمهو ممهور به مهر  به زبان انگلیسی/فرانسه یرسم  دیبافقط مدارک  هیتوجه : کل **

                                                                                                                       88401071-021  تلفن :           4و  3، طبقه اول، واحد 1تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، نبش کوچه  فرهومند، پالک   دفتر مرکزی : 

 26851060-021  تلفن :  ، طبقه اول252پالک  ،1مجتمع آوا نیاوران  تهران، خیابان نیاوران، پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش، نیاوران :شعبه 
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ویزای فرانسه فرم مشخصات مسافر جهت   
متقاضیگی  ادخانو  نام و نام    
 آدرس منزل 
 شماره تماس منزل 

 آدرس محل کار 

تلفن محل کارشماره     

 ایمیل 
 تلفن همراه 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
 تاریخ قطعی سفر 
 نوع ویزای درخواستی 
 شغل 
همسرگی  ادخانو  نام و نام   

 آدرس محل کار 

 شماره تلفن محل کار 

 ایمیل 
 تلفن همراه 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
ویزاهای شنگن قبلیتاریخ     

 نوع ویزای درخواستی 
 شغل 
فرزندگی  ادخانو  نام و نام   

 آدرس محل تحصیل 

 شماره تلفن محل تحصیل 

 ایمیل 
 تلفن همراه 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
فرزندگی  ادخانو  نام و نام   

 آدرس محل تحصیل 

 شماره تلفن محل تحصیل 

 ایمیل 
 تلفن همراه 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 
 تاریخ ویزاهای شنگن قبلی 


