ش
ردخواست وزیای یوانن ( نگن)

کد مدرکEU/01 :

 -1خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل فرمائید.

توجه :

 -2مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده می باشد.
 -3مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است .
مدارک الزم :

 -1کپی تمام صفحات شناسنامه و اصل آن دو قطعه عکس رنگی  6*4با زمینه سفید تمام رخ جدید.
 -2پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار و با امضاء مسافر به همراه کلیه صفحات هرکدام در یک صفحه جداگانه . A4
 -3گذرنامه قدیمی(درصورت موجود بودن  ،به همراه کلیه صفحات هرکدام در یک صفحه جداگانه )A4
 -4گواهی کارکرد حساب بانکی شش ماهه
 -5گواهی اشتغال به کار {دولتی :همراه با فیش حقوقی-پزشکان( پروانه مطب و کارت نظام پزشکی)،مهندسین(کارت نظام مهندسی) وکال

(پروانه وکالت ) – غیر دولتی(با ذکر مدت خدمت،میزان حقوق دریافتی و عنوان شغلی یا آخرین روزنامه رسمی برای اعضای هیات مدیره-مشاغل
آزاد(جوازکسب)  .ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و محصلین الزامیست}.
 -6ارائه اصل سند ملکی (درصورت داشتن سند مالکیت فرد متقاضی)
.7کلیه مدارک بایدبا ترجمه انگلیسی و به همراه تائیدیه دادگستری و وزارت امور خارجه باشد.
مشخصات فردی مسافر
-1

-2نام خانوادگی قبلی

نام خانوادگی :

-6کشور تولد:

-5محل تولد:
-8جنسیت:

-3نام:
 -7ملیت کنونی

 -9وضعیت تعاهل:

 -4تاریخ تولد:
ملیت در زمان تولد (در صورت تفاوت)

- 10درمورد افراد زیر سن قانونی اگر با متقاضی متفاوت باشد.و ملیت والدین یا

سرپرست قانونی آنها.

 -11کد ملی :
 -16صادره توسط(ناجا):

 -12نوع گذرنامه یا مدرک سفر(عادی-دولتی – سیاسی) :
-13شماره گذرنامه:

-14تاریخ صدور گذرنامه

 -17آدرس منزل و آدرس پست الکترونیکی:

-15تاریخ انقضاءگذرنامه

تلفن ها:

 -18اآیا اقامت کشور دیگری را دارید؟

 -19شغل:

-20آدرس محل کار(برای دانش اموزان آدرس محل تحصیل):

-21آیا در سه سال گذشته

:-22آیا تاکنون برای اخذ ویزای

ویزای شنگن گرفته اید؟

شنگن انگشت نگاری شده اید؟

مهر و امضاء آژانس همکار

