
 

 مورد نیاز ویزای آلمان  مدارک             

 

   باشد و کپی صفحه مشخصات گذرنامه  توسط متقاضی امضا شده که  خالی حاوی دو صفحهاصل گذرنامه ایی 

  میلیمتر 54میلیمتر در  54ابعاد سفید و زمینه  بامین یک سال اخیر گرفته شده باشد که در ه دو قطعه عکس 

  سال گذشته همراه با مهر  5 ی همه ویزاهای کپ 

  راکنش های بانکی سه ماه گذشته حساب بانکی نزد بانک ایرانی به حروف و ارقام التین )نسخه ی پرینت ت

مدارک دیگری مبنی بر تمکن مالی برای تامین هزینه های سفر ) کارت های یا     اصل به همراه مهر بانک ( و 

 اعتباری بین المللی ،چک های مسافرتی و غیره (

 جوددر صورت ودر ایران  یسند ملک 

 برای تمامی متقاضیان اسایی جهت نشان دادن وابستگی خانوادگی (نشناسنامه )مدرک ش 

 مدارک شغلی شامل: 

 یا گواهی کار و آخرین فیش حقوقی  کارمندان دولت :گواهی انتساب به خدمت و-

،گواهی کارمند /کارگر :گواهی کار و یا آخرین قرارداد کاری به همراه فیش های حقوقی سه ماه گذشته -

وجود این مدارک :گواهی  یا در صورت عدم تامین بیمه اجتماعی و خدمات درمانی و یا مدارک مشابه و

 کارفرما 

: گواهی ثبت شرکت یا فعالیت )به عنوان مثال پروانه کسب و یا گواهی اداره ثبت صاحبان شرکت-

 ابه مشاجتماعی،خدمات درمانی و یا مدارک شرکت ها ( و گواهی عضویت در بیمه ی تامین 

معرفی نامه ی امضا شده توسط نماینده رسمی جهت تایید  یا سهامداران شرکت های ایرانی : مدیران و-

سمت درخواست کننده ،گواهی ثبت شرکت در ایران )به طور مثال آگهی روزنامه رسمی (،در صورت 

 روزنامه رسمی :گواهی انتساب به خدمت در شرکت  دم وجود  ثبت درع

و غیره (و/یا مدرکی  من هنری )مثال انجمن سینما ،عکاسان:گواهی عضویت در یک انجهنرمندان -

و غیره (و گواهی بیمه تامین اجتماعی و یا در صورت  مبنی بر انجام فعالیت هنری )نمایشگاه ،فستیوال

 وجود :مدرک مشابه 

 بازنشستگان :گواهی دریافت حقوق بازنشستگی -

اجتماعی و یا گواهی قانونی نرسیده اند :گواهی موقعیت فرادی که به سن دانش آموزان /دانشجویان و ا-

 یا کارت دانشجویی  واهی اشتغال به تحصیل در مدرسه وشغلی والدین و در صورت وجود :گ

 (ناسنامه ،شجره نامه ؛ اسناد ملکی)مثال گواهی ازدواج ،شاجتماعی–بیکاران :گواهی موقعیت اقتصادی  -

 با هدف از سفر  مدارک مرتبط 

ن علت سفر و عضو شنگن می باشد به شکلی که در آدعوتنامه شرکت مقصد که های تجاری: رسف-

تبات ذکر شده باشد و مدارک مربوط به ارتباطات تجاری )قراردادها ،صورتحساب ها ،مکا (آن تاریخ )تاریخ های 

 (،گواهی های واردات و غیره



  مجوز اقامت در ایران که پس از اتمام ویزای درخواستی هنوز حداقل سه ماه :ایران اتباع غیر ایرانی ساکن در

 اعتبار داشته باشد .

  اه رویا به هم یرضایت نامه ی دارنده حق حضانت و یا قیم ، در صورتیکه خردسال به تنهای:افراد زیر سن قانونی

،خارج از زمان تعطیالت مدارس ایران سفر کنند ،باید در صورتیکه کودکان محصل نها یکی از والدین سفر کند،ت

 موافقت و اجازه کتبی مدرسه ارائه شود.

 : مدارکی که برخی مقامات ویا افراد خاص می بایست ارائه نمایند 

اعضای کابینه دولت ،مجلس یا دیگر نهادهای حکومتی :یادداشت رسمی ،حکم خدمت یا گواهی کار و یا مدرک -

 رسمی دیگر

کارمندان سفارت ،کنسولگری یا نمایندگی سازمان ملل یا کمیته سازمان ملل یا کمیته های رسمی کشورهای -

 عضو اتحادیه اروپا :حکم خدمت یا گواهی کار از طرف کارفرما 

 دفتر اسناد رسمی :حکم انتصاب یا گواهی کار -

معماران  حقوقی ،اعضای اتحادیه ها و کانون های تخصصی )پزشکان،جراحان،دندان پزشکان، داروسازان ، وکالی -

 (:گواهی اتحادیه تخصصینهاو اعضای خانواده آ

 قضاوت :حکم انتصاب یا گواهی کار از طرف وزارت دادگستری -

 مربوطه کارمندان رده باالی دولتی :یادداشت رسمی یا حکم انتصاب نهاد -

پرسنل دانشگاهی )پرسنل علمی ،اساتید ،مدرسان ،مدیران،روسای دانشکده ها ،روسای دانشگاه ها (:حکم -

 اب یا گواهی کار از طرف دانشگاه انتص

،حکم انتصاب یا گواهی کار از طرف اداره یادداشت رسمانتظامی و دیگر نهادهای نظامی :ی پرسنل ارتش ،نیروی-

 مسئول

 نگاران :کارت خبرنگاری ،گواهی کار در انتشارات و یا در رسانه مربوطه روزنامه -

/آماتور (و/یا ضویت و رده ورزشی )مثال حرفه اییبا اعالم تاریخ ع فدراسیون ورزشی ایران:گواهی ورزشکاران-

ملی ته کمی اییدیه:ت.درمورد اعضای تیم های ملییا بین المللیو/مدارکی مبنی بر شرکت در مسابقات رسمی ملی 

 المپیک 

 باشد حتی اگر اصل مدارک در ابعاد دیگری باشد A4کلیه کپی ها باید در ابعاد 

 نگاری همراه خود داشته باشیداصل و کپی همه مدارک را هنگام انگشت 

 2 طبقه،شیرازی ساختمان،231 شماره،12 خیابان نبش ،(وزرا)اسالمبولی خالد خیابان،تهران آدرس محل انگشت نگاری:

همراه خود  یورویی یورو وجه 17+09حدوداً  VIPیورو و برای وقت  09هنگام انگشت نگاری برای وقت عادی حدودًا 

 داشته باشید.

را در صورت تمایل می توانید جهت عودت وجه تکمیل و امضا کنید و به مرکز انگشت  وقت سفارت فرم عودت وجه

 نگاری ارائه دهید.

 

 


