
فرانسهمدارک مورد نياز سفارت   

.چک نمودن مدارک خود جھت جھت واجد شرايط بودن اخذ ويزای شنگن با کارشناسان فروش تور ھای اروپايی در ١مرحله اول :
 شرکت ديرين گشت.

.تکميل فرم تقاضای شرکت در سفر (فرم تقاضای شرکت در سفر در وب سايت ديرين گشت موجود می باشد.)٢  

فرم تقاضا شرکت در سفر توسط ايميل يا نراجعه حضوری به آژانس ديرين گشت.ارسال ٣  

تبصره : تا زمان دريافت مدارک و بررسی حائز شرايط بودن و ھمچنين واريز وجه ريالی مبلغ تور بديھی است مراحل ثبت نام شما 
 به صورت رزو اوليه خواھد بود.

ت ثبت نام برطبق چک ليست مربوطه :مرحله دوم : تکميل مدارک مورد نياز جھت درخواس  

 ١-مدارک بانکی و مالی

 .برای حساب ھای کوتاه مدت يا جاری

ماه اخير ٣برای حساب ھای کوتاه مدت گواھی تمکن مالی صادره از امور بين الملل به التين + ريز پرينت   

 .برای حساب ھای بلند مدت

ماه اخير ۶ز امور بين الملل بانک مربوطه + ريز پرينت سود حساب کارت حساب سپرده به ھمراھی گواھی تمکن مالی صادره ا  

 .حداقل مانده حساب 

نفره حساب سرپرست ٣ميليون تومان باشد بديھی است در صورت سفر خانواده  ۴٠حداقل مانده حساب برای ھر متقاضی می بايست 
ميليون تومان موجودی داشته باشد. ١٢٠خانواده می بايست حداقل   

می بايست ميزان در آمد شخصی در حساب ھای بانکی مشخص باشد و افزايش ناگھانی مانده حساب به ھيچ عنوان مورد قبول نکته : 
 سفارتخانه ھا نمی باشد.

 ٢-سند ملکی : اصل سند مالکيت بنام مسافر + ارائه حداقل يک قبض برق که حتما به نام مسافر باشد.

ماه اعتبار ھمراه با امضای صاحب گذر نامه + اصل گذر نامه ھای گذشته ۶.اصل گذرنامه با حداقل ١ساير مدارک :   

% عکس در بر گيرنده صورت فرد متقاضی باشد) ٨٠(جديد ، رنگی ، تمام رخ ، با زمينه روشن که  ۵/٣*  ۵/۴قطعه عکس  ۴. ٢  

.اصل سند ازدواج۴.اصل شناسنامه ھا ٣  

ل در صورت عدم درخواست ويزا برای يکی از والدين الزامی می باشد.سا ١٨نکته : رضايت نامه محضری برای افراد زير   

 (ترجمه به زبان انگليسی با تاييد وزارت دادگستری و امور خارجه )

 ٣-مدارک شغلی :

.برای دانشجويان : گواھی اشغال به تحصيل١  

گواھی اشتغال به کار.اعضای ھئيت علمی  دانشگاه : اصل حکم استخدامی و آخرين فيش حقوقی به ھمراه مھر+٢  

.برای دانش آموزان : گواھی اشتغال به تحصيل٣  

.برای صاحبان شرکت خصوصی (مدير عامل،رئيس ھئيت مديره،نائب رئيس ھئيت مديره،عضو ھئيت مديره و.....):۴  

با ذکر سمت و اصل روزنامه رسمی تاسيس شرکت و اصل روزنامه آخرين تغييرات شرکت ،گواھی اشتغال به کار خطاب به سفارت 
سابقه کار و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت)،تاريخ شروع به کار و ميزان حقوق ھمراه با مھر و امضا روی سربرگ 

 شرکت، برگه مالياتی پرداخت شده برای شرکت (در صورت داشتن)



.برای کارمندان شرکت ھای خصوصی :١  

،سابقه کار،مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی کامل ،شماره پاسپورت)گواھی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت   

سال قبل از ١تاريخ شروع به کار، ميزان حقوق ،تاريخ شروع و اتمام مرخصی+ليست بيمه از اداره تامين اجتماعی (ارائه سابقه بيمه 
 سفر ھمراه با مھر سازمان تامين اجتماعی الزاميست.)

ی :آخرين حکم کارگزينی +آخرين فيش حقوقی به ھمراه مھر+گواھی اشتغال به کار.برای کارمندان بخش دولت٢  

.برای بازنشستگان : آخرين حکم بازنشستگی + آخرين فيش حقوقی .٣  

.برای کسبه : اصل جواز کسب / اصل کارت بازرگانی۴  

.برای پزشکان : اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی۵  

انه مھندسی+اصل کارت نظام مھندسی (در صورت اشتغال در شرکت ،مدارک مربوط به کارمندان .برای مھندسان : اصل پرو۶
 بخش خصوصی می بايست ارائه گردد.)

.برای ساختمان سازان : اصل گواھی ساختمان / اصل قرارداد ھای کاری/اصل پايان کار ساختمان٧  

.برای وکال : اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت٨  

برای کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامين می گردد ارائه مدرک جھت اعالم منبع درآمدشان الزامی می باشد.نکته :   

مانند ارائه اجاره نامه و يا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلند مدت ايشان به آن واريز می گردد حداقل زمان افتتاح 
ه قبل از تاريخ سفر مسافر باشد.ما ٣حساب بلند مدت می بايست   

نکته:ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه  ۴ به ھمراه اصل مدارک ھنگام ثبت نام الزامی می باشد.(در صورت عدم وجود کليه 
 مدارک به ھنگام ثبت نام ،مسافر موظف به تکميل مدارک خود حداکثر تا دو  روز بعد از تاريخ ثبت نام می باشد.)

 حضور مسافر در محل سفارت جھت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.

سفارت فرانسه : ترجمه رسمی به زبان انگليسی ھمراه با مھر مترجم صادره در ۶ ماه اخيرو تاييديه وزارت امور خارجه و 
 دادگستری (ھزينه ترجمه بر عھده مسافر می باشد)

 سفارت فرانسه : فيش حقوقی ٣ ماه آخر مورئ نياز است ( مشاغل دولتی و خصوصی)

جھت کسب اطالعات بيشتر در مورد مبالغ و شرايط ارائه ضمانت بازگشت از سفر با کارشناسان فروش ما در شرکت ديرين گشت 
 تماس حاصل بفرماييد.
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