
 آفریقاي جنوبی –لیست مدارك الزم براي ویزاي توریستی 
  

  

  ی) فقط با خودکار مشکDHA-84( زایفرم پر شده درخواست و )1

   یدو قطعھ عکس رنگ )2

٣اندازه  ر،یماه اخ ۶ یتمام رخ ،حداکثر برا  ۴× متر  یسانت ۵   دیسف نھیمتر ، زم یسانت ۵

  اصل شناسنامھ )3

  گذرنامھ  )4

  یورود و داشتن دو صفحھ خال خیماه از تار ۶مدت اعتبارگذرنامھ حداقل   

  یقبل یھا-گذرنامھ  )5

  رزرو ھتل ایدعوتنامھ  )6

  صورت اقامت در ھتل ، رزرو ھتل در

  الزم است: زبانیاز م ریاز موارد ز ی/ دوست / ھمکار ، نسخھ ا شاوندیصورت اقامت در کنار خانواده / خو در

  شده ، امضا شده) پی(تا دعوتنامھ

  )رهیو غ یاتی، اجاره نامھ ، فاکتور مال یسودمند یاز قبض ھا یکیمنزل. اثبات آدرس (ارائھ  آدرس

  دعوت کننده  تلفن

  گذرنامھ شخص دعوت کننده یکپ

 دییتأ سیتوسط اداره پل دیاسناد با ھیکارت اقامت (کل ینسخھ از گذرنامھ و کپ کی،  ستین یجنوب یقایشھروند آفر زبانیاگر م 
  شوند)

  (رفت و برگشت)مایھواپ طیرزرو بل  )7

  است. یضرور زین یداخل لطیرا داشتھ باشد رزرو ب یجنوب یفایمختلف آفر یقصد سفر بھ شھرھا یمتقاض اگر

  از طرف بانک. یسی(گردش سھ ماھھ حساب) بھ زبان انگل یحساب بانک یگواھ  )8

  مدارک بھ سفارت باشد. لیتحو خیروز قبل از تار ١٠داکثر ح یحساب بانک یصدور گواھ زمان

  :یاصل و ترجمھ مدارک شغل )9

  .یکارت نظام پزشک ،یاز محل کار، پروانھ دائم پزشک یحقوق شیف نیو آخر ینیحکم کارگز ای: پروانھ مطب پزشکان* 

  : پروانھ وکالت.وکال* 

حقوق  زانینامھ از سازمان مربوطھ با ذکر مدت اشتغال، سمت و م ایو  یحقوق شیف نیآخر ،ینی: حکم کارگزیدولت مشاغل* 
 نیتأم مھیو ھدف سفر بھ ھمراه اطالعات کامل آدرس و تلفن محل کار و سابقھ ب خیبا ذکر تار یمرخص ھیدییو تا یافتیدر

  با مھر سازمان. یاجتماع

  .یحقوق شیف نیارائھ آخر ،ی: ارائھ حکم بازنشستگھا-بازنشستھ* 

سفر  خیبنا بھ تار یو ذکر مرخص یافتیحقوق در زانیاشتغال بھ کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و م ی: گواھیردولتیغ مشاغل* 
  با مھر سازمان یاجتماع نیتام مھیو سابقھ ب یحقوق شیماه) بھ ھمراه ف کیصدور کمتر از  خیاز شرکت مربوطھ (با تار



  .راتییتغ یآگھ نیبودن: جواز کسب / آخر فرماشیصورت خو در* 

اشتغال بھ کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و  یگواھ ای ینیدانشگاه : اصل حکم کارگز یعلم ئتیو اعضاء ھ دیاسات معلمان،* 
و ھدف سفر بھ ھمراه اطالعات کامل آدرس و تلفن محل کار بھ ھمراه  خیبا ذکر تار یمرخص ھیدییو تا یافتیحقوق در زانیم
  سازمان مھربا  یاجتماع نیتام مھیحقوق و سابقھ ب شیف

  لی: اصل و ترجمھ نامھ اشتغال بھ تحصانیآموزان و دانشجو دانش* 

ارائھ اصل و ترجمھ  ل،یقصد سفر دارند، عالوه بر نامھ اشتغال بھ تحص یلیکھ در سال تحص یجھت دانش آموزان *
  است. یسفر الزام خیمدرسھ با ذکر تار تیریاز مد یکتب نامھ-تیرضا

  دار-خانھ یھا-خانم یھمسر برا یو مال یصل و ترجمھ مدارک شغلا) 10

از صفحھ  یو کپ یمحضر تنامھیکنند رضا یھا سفر ماز آن یکیبا  ای نیوالد یسال کھ بدون ھمراھ ١٨ ریفرزندان ز یبرا) 11
  است. یالزام نیاول گذرنامھ والد

  

  

  .باشد-یم یالزام VFS یدر مرکز انگشت نگار یجھت انگشت نگار نیمسافر ھیکل حضور*** 

  .و امور خارجھ ندارد یدادگستر ھیدیبھ تائ یازیباشد و ن یسیانگل یترجمھ رسم دیازبایمدارک مورد ن ھیکل*** 

  

 


