ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي وﻳﺰاي کﺮه ي جنوﺑی
*** ﻣﺪارك شغلی ***
1

دانشجوﻳان و دانش آﻣوزان
ﺗﺮجﻤﻪ ﮔواﻫی اشﺘغال ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ

2

صاحبان شﺮکﺘهاي خﺼوصی ( ﻣﺪﻳﺮ عاﻣﻞ و عضو ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه )
ﺗﺮجﻤﻪ آخﺮﻳن ﺗغﻴﻴﺮات روزناﻣﻪ رسﻤی
ﺗﺮجﻤﻪ ﮔواﻫی اشﺘغال ﺑﻪ کار ﺑا ذکﺮ سﻤت و ساﺑقﻪ کار و ﻣﻴﺰان حقوق ﻣشخﺼات فﺮدي (نام و شﻤاره پاسپورت ) در آن ذکﺮ شﺪه ﺑاشﺪ.

3

کارﻣنﺪان شﺮکت ﻫاي خﺼوصی
ﺗﺮجﻤﻪ ﮔواﻫی اشﺘغال ﺑﻪ کار ﺑا ذکﺮ سﻤت و ساﺑقﻪ کار و ﻣﻴﺰان حقوق ﻣشخﺼات فﺮدي (نام و شﻤاره پاسپورت ) در آن ذکﺮ شﺪه ﺑاشﺪ.
ﺗﺮجﻤﻪ لﻴست ﺑﻴﻤﻪ از اداره ﺗاﻣﻴن اجﺘﻤاعی (ساﺑقﻪ ﻳک سال ﮔذشﺘﻪ)

4

کارﻣنﺪان ﺑخش دولﺘی
ﺗﺮجﻤﻪ ﮔواﻫی اشﺘغال ﺑﻪ کار ﺑا ذکﺮ سﻤت و ساﺑقﻪ کار و ﻣﻴﺰان حقوق و ﻣشخﺼات فﺮدي (نام و شﻤاره پاسپورت ) در ان ذکﺮ شﺪه ﺑاشﺪ .
ﺗﺮجﻤﻪ لﻴست ﺑﻴﻤﻪ از اداره ﺗاﻣﻴن اجﺘﻤاعی (ساﺑقﻪ ﻳک سال ﮔذشﺘﻪ)

5

ﺑازنشسﺘگان
ﺗﺮجﻤﻪ آخﺮﻳن فﻴش حقوقی
ﺗﺮجﻤﻪ آخﺮﻳن حکم ﺑازنشسﺘگی  /کارت ﺑازنشسﺘگی

6

کسبﻪ
ﺗﺮجﻤﻪ جواز کسب
ﺗﺮجﻤﻪ کارت ﺑازرﮔانی

7

پﺰشکان
ﺗﺮجﻤﻪ پﺮوانﻪ ﻣطب
ﺗﺮجﻤﻪ کارت نظام پﺰشکی

8

ﻣهنﺪسان
ﺗﺮجﻤﻪ پﺮوانﻪ نظام ﻣهنﺪسی

9

ساخﺘﻤان سازان
ﺗﺮجﻤﻪ ﮔواﻫی ساخﺘﻤانی
ﺗﺮجﻤﻪ پاﻳان کار ساخﺘﻤان
ﺗﺮجﻤﻪ قﺮاردادﻫاي کاري

 10وکال
ﺗﺮجﻤﻪ پﺮوانﻪ وکالت

 11کارشناسان
ﺗﺮجﻤﻪ پﺮوانﻪ کارشناسی

1

***ﻣﺪارك ﺑانکی و ﻣالی***
پﺮﻳنت حساب ﺑانکی ﺑﺮاي سﻪ ﻣاه ﮔذشﺘﻪ ﺑا ﻣهﺮ و اﻣضا ﺑانک و ﺑﻪ زﺑان انگلﻴسی
ارائﻪ ضﻤانت ناﻣﻪ ﺑانکی ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ نفﺮ  20ﻣﻴلﻴون ﺗوﻣان الﺰاﻣی ﻣی ﺑاشﺪ.

*** ساﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣورد نﻴاز ***
اصﻞ پاسپورت ﺑا  7ﻣاه اعﺘبار و حﺘﻤا اﻣضاء شﺪه ﺑاشﺪ.
ﺗﺮجﻤﻪ انگلﻴسی شناسناﻣﻪ
اصﻞ ﮔذر ناﻣﻪ ﻫاي قﺪﻳﻤی
کپی از وﻳﺰاﻫاي قبلی شنگن ،آﻣﺮﻳکا ،کانادا ،کﺮه ،اسﺘﺮالﻴا و ژاپن
دو قطعﻪ عکس  ، 3/5 * 4/5رنگی زﻣﻴنﻪ سفﻴﺪ و ﺗﻤام رخ
ﺗکﻤﻴﻞ فﺮم ﻣشخﺼات فﺮدي

**

ﻣﺪت زﻣان صﺪور وﻳﺰا ده روز کاري ﻣﻴباشﺪ.
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