
   شنگن -تجاری لیست مدارک الزم برای ویزای 
  

وطھ کشور  سفارت پرشده فرم .١   مر

وط کشور  سفارت وقت برگھ .٢  ھمر

رگ روی بر و کننده دعوت سازمان یا رکتش توسط باید دعوتنامھ(دعوتنامھ .٣ وط سازمان یا شرکت سر  ھمر

 تکمیل و ارسال شده باشد)

  شناسنامھ اصل و ترجمھ .۴

  ازدواج سند اصل و ترجمھ .۵

ی اسناد اصل و ترجمھ .۶ ی سند(  مل   ...)و نامھ اجاره , مل

ی حکم,پروانھ مطب ,جواز کسب ,معر نامھ , ار بھ اشتغال گوا(  شغ مدارک اصل و ترجمھ .٧ شست  )باز

وطھ در ایرانترجمھ  .٨  سمت فرد متقا در شرکت یا سازمان مر

امون ارتباطات ترجمھ  .٩ ی مب بر وجود مرادوات با شرکت یا سازمان تجاری و توضیح مختصر پ ارائھ مدار

 دعوت کننده

ن ترجمھ .١٠ ن , رس روزنامھ آخر ی ارت , شده پرداخت مالیاترسید  آخر ا  بازر

نھ تقبل بر مب سازمان یا شرکت اظهارات ترجمھ .١١  متقا فرد اقامت و سفر ای ز

ت  .١٢ ی حساب پر ان بھ بان ن ز ت(  الت  ) حساب ھما 3 پر

ت سهامداران و مدیران برای .١٣ ی حساب پر ان بھ شرکت بان ن ز ت( الت ھ 3 پر   )حساب ما

ش .١۴  حقو ف

واپیما .١۵   رزرو بلیط رفت و برگشت 

ی بیمھ .١۶ نگن محدوده در اقامت زمان مدت ل برای مسافر  ش

  ) باشد داشتھ اعتبار ماه فت حداقل سفارت بھ ارائھ زمان از(  پاسپورت .١٧

ای دارای شده منقض ای پاسپورت .١٨   خار سفر

 ) سفید زمینھ شت(   4.5*  3.5 عکس قطعھ سھ .١٩

یا وی صاحب جواز کسب یا کارت  در صورتی که نام فرد متقاضی در روزنامه رسمی ثبت نشده باشد و
نباشد و تنھا در سمت کارمند شرکت یا سازمان مربوطه مشغول بکار باشد باید  ,بازرگانی ارائه شده

  مدارک زیر را ارائه دھد.

 متقا فرد سمت و اری  ارتباط بیانگر شرکت نامھ معر  

 ست زی  ل ن سازمان بھ بیمھ حق وار وط اجتما تام   آخر ماه شش بھ مر

  ارت پرسن فرد متقا  

  

است گاھی با توجه به شرایط فرد و کشور صادر کننده ویزا متفاوت  مدارک مورد نیاز ممکن
باشد که در این صورت بھتر است به بخش ویزای توریستی مربوط به ھمان کشور مراجعه 

  کنید.


