مدارک الزم برای ویزای ایتالیا
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پر کردن فرم درخواست برای هر یک از افرادی که قصد سفر دارند (اعم از کودکان زیر  12سال و همراهان در گذرنامه) بصورت جداگانه و با
خط خوانا یا تایپی  ،بدون خط خوردگی الزامیست .امضا کردن فرم ها فراموش نشود .امضای پاسپورت باید شکل امضای فرم ها باشد.
لطفا فرم درخواست به صورت کامل پر شود در غیر اینصورت درخواست ویزا ترتیب اثر داده نخواهد شد .امضا در صفحه آخر فراموش نشود.
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سه قطعه عکس  3*4رنگی تمام رخ (حتما با زمینه سفید و گرفته شده در  3ماه گذشته) به فرم درخواست ضمیمه گردد.
کپی از صفحه اول گذرنامه دارای اعتبار و صفحات دارای ویزا و همچنین فقط ویزاهای داخل گذرنامه های قبلی بر روی کاغذ . A4
(به هیچ وجه قیچی نشود ).و ویزاها های الیت شود.
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اصل شناسنامه به همراه یک نسخه کپی از تمام صفحات

مدارک شغلی
دانشجویان و دانش آموزان
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل

صاحبان شرکت های خصوصی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
ترجمه آخرین تغییرات روزنامه رسمی  +ترجمه روزنامه رسمی تاسیس شرکت
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.
ترجمه اساسنامه  +ترجمه شرکت نامه

کارمندان شرکت های خصوصی
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.
 +ترجمه گواهی سه ماهه لیست بیمه

کارمندان بخش دولتی
ترجمه آخرین حکم کار گزینی  +ترجمه آخرین فیش حقوقی
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد .
 +ترجمه گواهی سه ماهه لیست بیمه

بازنشستگان
ترجمه آخرین فیش حقوقی  +ترجمه آخرین حکم بازنشستگی

کسبه
ترجمه جواز کسب  +ترجمه کارت بازرگانی
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.

پزشکان
ترجمه پروانه مطب  +ترجمه کارت نظام پزشکی

مهندسان
ترجمه پروانه نظام مهندسی

ساختمان سازان
ترجمه گواهی ساختمانی  /ترجمه پایان کار ساختمان  /ترجمه قرارداد های کاری

وکال
ترجمه پروانه وکالت

کارشناسان
ترجمه پروانه کارشناسی
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اسناد ملکی
ترجمه سند ملکی
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مدارک بانکی و مالی
تمکن  3ماه آخر متقاضی اصلی حساب های کوتاه مدت  /بلند مدت  /جاری به زبان انگلیسی.

سایر مدارک
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کپی بیمه نامه مسافرتی به تعداد روزهای اقامت
ارائه کپی رزرو بلیط صادر شده
کپی واچر هتل و اینویس
برنامه سفر برای کل مدت سفر قید شده در برگ درخواست ویزا
توجه  :کلیه مدارک فقط باید ترجمه رسمی و ممهور به مهر دار الترجمه باشد.

دفتر مرکزی  :تهران  ،خیابان سهروردی جنوبی  ،خیابان ملک  ،نبش کوچه فرهومند  ،پالک  ، 1طبقه اول  ،واحد  3و  4تلفن 88401071 :
شعبه نیاوران  :تهران  ،خیابان نیاوران  ،پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش  ،مجتمع آوا نیاوران  ،1پالک  ،252طبقه اول تلفن 26851060 :
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