
 توضیحات و مدارک مورد نیاز

 معتبر  شغلی مدارک
 پزشکی  نظام کارت پزشکی، دائم پروانه کار، محل از حقوق فیش  آخرین و کارگزینی حکم  یا مطب پروانه پزشکان: الف(

 وکالت  پروانه وکال: ب(
 دریافتی  حقوق میزان و سمت اشتغال، مدت ذکر با مربوطه سازمان از نامه  یا و حقوق فیش آخرین کارگزینی، حکم دولتی: مشاغل پ(
 حقوق  فیش  آخرین بازنشستگی، حکم ها:بازنشسته ج(
 سازمان مهر با اجتماعی تامین بیمه سابقه و حقوق فیش همراه به مربوطه  شرکت از کار به اشتغال گواهی غیردولتی: مشاغل چ(
 تغییرات  آگهی آخرین و  تاسیس آگهی / کسب جواز بودن: فرما خویش صورت در ح(
 حقوق  فیش همراه به کار  به تغالاش گواهی یا کارگزینی حکم اصل دانشگاه: علمی هیئت اعضاء و اساتید معلمان، خ(
 تحصیل به اشتغال نامه ترجمه و اصل دانشجویان: آموزان، دانش د(

 از کتبی نامهرضایت ترجمه و اصل ارائه تحصیل، به اشتغال نامه بر عالوه دارند، سفر قصد  تحصیلی سال در که آموزانی دانش ظ(جهت

 .باشدمی الزامی سفر تاریخ ذکر با مدرسه مدیریت
 به نیاز و است الزامی محضری نامهرضایت کنند می سفر هاآن از یکی با یا والدین همراهی بدون که سال 18 زیر فرزندان برای (م

 دارد  اسپانیایی زبان به ترجمه
 شود امضا  مادر و پدر توسط بایستی سال 18 زیر متقاضیان سفارت ه(فرم

 دارخانه هایانمخ  برای همسر مالی و شغلی مدارک ترجمه و اصل و(
 

  موجودی حداقل ( یکسان  مانده با  التین زبان به مالی تمکن همراه به اخیر ماه 6 پرینت ریز:مالی مدارک •

 )نفر هر ازای به تومان 250.000.000
  انگلیسی زبان به سود (اسپانیا) ماهه شش گردش همراه به  بانکی های سپرده برای انگلیسی زبان به تمکن گواهی •

 برای تمکن گواهی )ارائه (ماهه سه شینگن حوزه کشورهای سایر) بانک امضا و شعبه مهر با همراه بانک، طرف از

 است.( الزامی نیز  سود گردش حساب
 .است الزامی نفر  هر برای جداگانه گذرنامه ارائه •
 هم  رویروبه  سفید صفحه دو داشتن و ورود تاریخ از ماه 6  حداقل اعتبار مدت با پاسپورت •
 قدیمی  های پاسپورت •
 شناسنامه •
 4.5 در 3.5 عکس قطعه4  •
 بودن(  موجود صورت )در ملکی ندس •
 فرانسه  و سپانیاابه ورود به مجاز باشد، گذشته روز چهارده  از بیش آنان واکسن دوز آخرین تزریق از که مسافرانی •

Biontech-Pfizer، Moderna ،-Astra  های واکسن از یکی شامل یرسم واکسن کارت هستند.
 Zeneca، Johnson & Johnson / Jansen،  Sinovacو Sinopharm  سال، 21 زیر  متقاضیان جز به  

 .باشد می الزامی
  کودکان و ترانزیت مسافران جمله از شوند، می اروپایی های کشور وارد دریایی یا هوایی مرز از که مسافرانی کلیه •

  سفر بهداشت برنامه  یا اروپایی های دولت بهداشت وزارت  سایت وب از استفاده با عزیمت  از قبل باید ، سال 6 زیر

 آن باید  مسافر که شود می تولیدQR  کد فرم، کردن پر  با کنند. تکمیل را بهداشت کنترل فرم ، اروپایی های کشور به

 .دهند ارایه محل  در بهداشتی  کنترل های چک همچنین و نقل و حمل  های  شرکت به شدن سوار از قبل را
  انگشت مرکز در نگاری  انگشت جهت سال( 12 زیر افراد جز )به مسافرین کلیه حضور •

 .باشدمی الزامیBLS   یاVFS  نگاری
 .ماندمی باقی آژانس نزد سفر از مسافر بازگشت زمان تا مدارک اصل •
  در فرد هر ازایبه تومان 600,000,000 مبلغ به حداکثر و تومان 200,000,000 مبلغ به حداقل  بانکی نامهضمانت •

 تعهدات( انجام )حسن بازگشت تضمین  جهت نام ثبت محل آژانس وجه
  که گردد خواست  در مسافر از دیگری مدارک است ممکن سفارت نظر و شده ارائه مدارک به توجه با است بذکر الزم •

 .باشدمی الزامی ویزا  اخذ جهت آنها ارائه و تهیه

 

 102-45419:باشید  ارتباط در ما کارشناسان با اروپا   های تور  رزرو  برای 

 *.باشد  می مسافر عهده   بر مدارک  ترجمه و  سفارت واریزی  هزینه*

 

https://safiran.tours/europe-tours/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinopharm-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know

