
 مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا  

 

 

 *کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه

 های قبلی گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه ( اصل1

 ماه از تاریخ ورود. 6الف( مدت اعتبار حداقل 

 الزامی است.رنامه جداگانه برای هر نفر ب( ارائه گذ

 نانی د اطمپاسپورت خو یصفحات خال یچند بار ورود از تعداد کاف ی زایجهت درخواست وباشد (  4از صفحه  ری ) غ یحداقل دو صفحه خال ی دارا ستیبا یپاسپورت مج( 

 .دیی حاصل نما

ماه اخیر )عکس با  6رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامال از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کامال مشخص باشد، حداکثر برای  5/3*5/4قطعه عکس  6( 2

 اهای قبلی یکی نباشد.(زپاسپورت و وی

 ( اصل شناسنامه 3

 مدارک بانکی (4

  یسی ماه همان حساب صادر شده به زبان انگل 6گردش  زیر ،ینامه تمکن مالالف( 

امضا بانک )ارائه گواهی  ب( گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و

 تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است(

 ( اصل سند مالکیت5

 ( اصل مدارک شغلی6

  ، کارتهای تخصص، کارت نظام پزشکیالف( پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی

خود  ی( را هم در کنار مدارک پزشکمهی ب  ستی و ل یحقوق شی + ف اشتغال ی نامه  ایلطفا مدارک مربوط )حکم  دی دانشگاه هم مشغول کار هست  ای مارستانی که در ب  یدر صورت

 دیی نما هیارا

 ب( وکال: پروانه وکالت

 مهی ب  ی سابقه  ای ری سه ماه اخ مهی ب  ستی ل ، ری سه ماه اخ یحقوق شی ف، یمرخص ی برگه  ،نامه اشتغال به کار، قرارداد یا حکم: مندکارج( 

 فیش حقوقیارائه ، رت بازنشستگیبا کا بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی د(

 ایو هرگونه جواز  یاتی مال ی پرداخت ها، که تحت پوشش شرکت شما هستند یپرسنل مهی ب  ستی ل ،راتیی و تغ سی تاس یشرکت: آگه ی روزنامه ها: مشاغلا صاحبان تاجر یه( 

 باشد. یکه مربوط به شغل شما م یمدارک

خود با شرکت دعوت کننده را به پرونده  ی از فاکتورها و مراودات کار یینمونه ها دی توان  یاست م ی کار ی زایشما و ی زایکه نوع درخواست و یدر صورت دی توجه داشته باش*

 .دی خود ارایه ده یشخص ابشرکت را هم درکنار حس یحساب بانک دی توان  یسفر را به عهده دارد م ی ها نهیکه شرکت شما هز ی. در صورتدیی اضافه نما

 .دی ارائه ده رد،ی گ یکه مخارج سفر شما را بر عهده م یشخص ایسرپرست خانواده و  یو بانک یمدارک شغل لیدر صورت تما دی توان  یخانه دار/فاقد شغل: مو( 

 مربوطه  ی  هیاتحاد اینامه اشتغال از هرگونه صنف  ایساختمان و  ی . مانند : پروانه دیی هرگونه مدارک مربوط به شغل خود را ارائه نما دی کن  یسع مشاغل: ریمشاغل آزاد/ ساز( 

  لی اشتغال به تحص ی نامه  ،معتبر ییکارت دانشجو: لی اشتغال به تحص( 7

به  ایدارند  زایدرحال حاضر و نیاز والد یکی ایاگر پدر و مادر : را دارد زایخود قصد درخواست و نیاز والد یکیبه همراه  ای ییسال به تنها 18 ریکه فرزند ز یدر صورت( 8

حضوراو و سرپرست سفر (  قی سفر و ذکر زمان و مکان دق لی دل دی خروج فرزندشان را )با ق ی اجازه  یرسم ی در دفترخانه  دیبا دهندی نم زایهمراه فرزند خود درخواست و یلی هردل

 ند. نمایثبت 

 می باشد. الزامی* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در کارگزاری سفارت 

 سفر، نزد آژانس باقی می ماند. * مدارک تا زمان بازگشت مسافر از

ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات  2.000.000.000مبلغ  * چک رمز دار  یا ضمانت نامه بانکی حداقل به

 که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعالم می گردد.

اقدام و رسید * اصل کلیه مدارک فوق تحویل آژانس خواهد شد و آژانس با دارالترجمه مورد امین سفارت برای ترجمه مدارک مسافرین 

 دارالترجمه ارائه خواهد شد.

الزم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت * 

 اخذ ویزا الزامی می باشد.


