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و دقت نمایید که اطالعات  استقابل تغییر ... با توجه به نوسانات ارز و  در این کتاب کلی صدور ویزا توجه داشته باشید که قیمتهاي درج شده :نکته مهم 
  .قابل تغییر باشد... شرایط زمانی و  ب ممکن است بر حسبکلی بوده و مدارك و شرایط درج شده در این کتاشرایط و مدارك اخذ ویزا 

  شرایط اخذ ویزاي استرالیا

 شرایط اخذ ویزاي آفریقاي جنوبی

 کاناداي شرایط اخذ ویزا

 شرایط اخذ ویزاي آمریکا

 شرایط اخذ ویزاي دانشجویی آمریکا

 شرایط اخذ ویزاي اسپانیا

 شرایط اخذ ویزاي آلمان

 شرایط اخذ ویزاي فرانسه

 نانشرایط اخذ ویزاي یو

 شرایط اخذ ویزاي ایتالیا

 دبی ( ویزاي امارات متحده عربی شرایط اخذ 

  رایط اخذ ویزاي هندش

  شرایط اخذ ویزاي تایلند

 شرایط اخذ ویزاي چین

  ویزاي شینگن شرایط اخذ

  اتریششرایط اخذ ویزاي 

  ویزاي انگلستانشرایط اخذ 

  

 وئدسویزاي شرایط اخذ 

  مالزيشرایط اخذ ویزاي 

  اندونزي شرایط اخذ ویزاي

  برزیل شرایط اخذ ویزاي

  فیلیپین شرایط اخذ ویزاي

 هلند شرایط اخذ ویزاي

  م؟سفر کنی یمتوان به کدام کشورها میون ویزا بد

جمهوري در کشور سفارتخانه هاي خارجی مقیم آدرس و تلفن 
  اسالمی ایران 

  در مورد انواع ویزا اطالعاتی 

  خارج از کشوربه مسافرت  اطالعات و توصیه هاي مهم جهت
 جمهوري اسالمی ایران هاي مسافرتی وزارت امور خارجه  توصیه

  به مسافرین
 فرملزومات س  
 توصیه هاي مهم قبل از سفر  
 فهرست اقالم ضروري سفر 
 توصیه هاي الزم در حین سفر 
 بازگشت به میهن 
 آسیب هاي اخالقی 
 آسیب هاي امنیتی 
 توصیه هاي امنیتی و حفاظتی در کشور بیگانه 
 مسائل ایمنی در هتل 
  اطالعات عمومی 
 نکات امنیتی در باره گذرنامه 
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 شرایط اخذ ویزاي استرالیا

 

  

Australian Visa دهد براي مدت سه ماه به منظور گردش و تفریح، دیدار از بستگان و آشنایان و یا حتی  ویزاي توریستی استرالیا به متقاضی آن اجازه می
 .ي تحصیلی کوتاه مدت، به استرالیا سفر کند گذراندن دوره

سایت امور کنسولی استرالیا و  توانید از وب فرم موردنظر را می. زاي آن کشور استاولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي وی
براي . طور از بخش روادید سفارت استرالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر کدام از مسافران به صورت جداگانه تکمیل گردد همین

 .گیرد است و مصاحبه انجام میدرخواست روادید استرالیا حضور متقاضی الزامی 

 مدارك موردنیاز

ي رسمی  تمامی مدارك فارسی باید به ترجمه. مدارکی که باید عالوه بر فرم تقاضاي روادید به امور ویزاي سفارت استرالیا تحویل دهید، شامل موارد زیر است
شود و  گیري در مورد صدور ویزا، به شما بازگردانده می دارك بعد از تصمیمانگلیسی رسیده باشند و از هر کدام یک سري کپی در پرونده موجود باشد؛ اصل م

 .ماند ي شما در سفارت استرالیا باقی می ها در پرونده کپی آن

 شناسنامه ایرانی :1
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طور صفحاتی که قبالً در  ا پنج و همینکپی را از صفحات یک ت. گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ درخواست سفر به استرالیا باشد :2
 .ها مهر روادید خورده است، تهیه کنید آن

 .؛ یک قطعه براي هر کدام از متقاضیان4٭6عکس رنگی  :3

 ساله 50تا  18براي متقاضیان مرد (خدمت یا معافیت از نظام وظیفه  کارت پایان :4

 .ي توانایی مالی شما براي سفر به استرالیا خواهد بود دهنده انمدارك مالی مانند گردش حساب بانکی شش ماه اخیر که نش :5

 .ي مرخصی ي تائیدیه قرارداد کاري، آخرین فیش حقوق و نامه از کارفرما با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و برگه: در صورت اشتغال :6

 .گر وضعیت شغلی متقاضی باشد ي مدارکی که نشان گانی و کلیهجواز کسب یا مجوزهاي تاسیس شرکت، کارت بازر: در صورت کارفرما بودن :7

 .گواهی اشتغال به تحصیل: در صورت دانشجو یا محصل بودن :8

 .ي مدارك کنید ي دعوت، مدارك تابعیت و آدرس کامل اقوام یا آشنایان ساکن استرالیا را ضمیمه نامه: نامه دارید در صورتی که دعوت :9

روادید استرالیا متغیر است ولی اگر تمامی مدارك تکمیل شده باشد، عموماً تا یک ماه بعد مشخص شده که شما واجد دریافت ویزاي  زمان رسیدگی به تقاضاي
 .استرالیا هستید و یا خیر

  :انواع ویزاهاي توریستی کشور استرالیا

. و یا تفریح قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردداین نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت گردش  : ویزاي توریستی
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند

د سفر به کشور استرالیا را این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت دیدن افراد فامیل و بستگان خود قص : ویزاي توریستی خانوادگی
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند. دارند صادر می گردد

کشور استرالیا را این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت بازدید از یک نمایشگاه یا کنفرانس کاري قصد سفر به  : ویزاي توریستی کاري
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند. دارند صادر می گردد

این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت مراجعه به یک بیمارستان تخصصی یا یک کلینیک تخصصی قصد  : ویزاي توریستی پزشکی
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند. ه کشور استرالیا را دارند صادر می گرددسفر ب

 نکات مهم

ا ویزاي دانشجویی تنها نوع ام. استرالیا از جمله کشورهایی است که بسیاري از دانشجویان ایرانی براي ادامه تحصیل در مقاطع باال، تقاضاي ورود به آن را دارند
کند که هر یک شرایط و مدارك خاص خود را  نوع ویزاي مختلف ارائه می 9سفارت استرالیا در تهران . ویزاي ارائه شده توسط سفارتخانه استرالیا در ایران نیست

 .طلبد می
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ت موقت، ویزاي ترانزیت، ویزاي مهاجرت، ویزاي پناهندگی، و ویزاي بازگشت اند بر ویزاي سیاحتی، ویزاي درمانی، ویزاي کار، ویزاي اقام نوع ویزا مشتمل 9این 
 .ها مقیم

  :ویزاي سیاحتی

  .شان در استرالیا را مالقات کنند یا به منظور سیاحت یا دیگر اهداف غیرکاري وارد استرالیا شوند این ویزا براي کسانی است که قصد دارند خانواده

  :این ویزا سه نوع دارد

  مدت، حداکثر به مدت سه ماه  زاي کوتاهوی الف

  ماه 12ماه، حداکثر تا  3ویزاي بلند مدت، براي بیش از  ب

  اند ویزاي دعوتی، براي کسانی که از طرف شخصی حقیقی در استرالیا دعوت شده ج

  :کننده ساکن استرالیا باید داراي یکی از شرایط ذیل باشد براي اخذ این ویزا فرد دعوت

زرگ، همسر، پدر یا مادر، برادر، خواهر، فرزند، فرزندخوانده، عمه یا خاله، عمو یا دایی، فرزند عمو، عمه، خاله یا دایی، پدربزرگ یا مادرب(انوادگی باشد وابسته خ -
  و نوه

هاي پزشکی  مکان دارد با احتساب بررسیهفته است و ا 3اي مدت زمان بررسی صالحیت اخذ ویزا  یا شهردار منطقه یا عوامل دولتی(عضوي از مجلس استرالیا  -
  .مدت بیشتري هم طول بکشد

  :مدت و تحصیل ویزاي اقامت کوتاه

براي اخذ این ویزا عالوه بر موارد مورد نیاز ویزاي سیاحتی، . مدت در استرالیا را دارند این ویزا براي کسانی است که به علت کار یا تحصیل قصد اقامت کوتاه
  .کشد هفته طول می 4تا  3مراحل اخذ این ویزا . شتغال یا دانشگاه مورد نظر نیز ضروري استنامه از مرکز ا دعوت

  :ویزاي مهاجرت

  :نوع ویزاي مهاجرتی عبارتند از 8این . هایش متفاوت است نوع است که مبلغ مورد نیاز و فرم 8ویزاي مهاجرت بر 

  رالیا استمهاجرت همسر؛ براي کسانی که همسر یا نامزدشان ساکن است 1

  گیرد جا بر عهده می شان را در آن شوند یا یتیم هستند و کسی کفالت مهاجرت کودك؛ براي کسانی که فرزندخوانده فردي در استرالیا می 2

  مهاجرت والدین؛ براي کسانی که فرزندشان در استرالیا است 3

  شان در استرالیاست یک دارند یا تنها فرد بازمانده خانوادهمهاجرت سایر اعضاي خانواده؛ براي کسانی که وابستگی خانوادگی نزد 4

  شان را پذیرفته است مهاجرت کاري؛ براي کسانی که شغل مورد نظرشان در استرالیا متقاضی استرالیایی ندارد و مرکزي استخدام 5
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  مهاجرت مبتنی بر شغل و مهارت؛ که بنا بر مهارت کاري صورت پذیرد 6

  گذاري دارند اي افرادي که قصد سرمایهمهاجرت تجاري؛ بر 7

شان در نیوزیلند ساکن باشد؛ یا استعداد درخشان  اند؛ خانواده مهاجرت خاص؛ براي افرادي که پیش از این شهروند استرالیا یا ساکن موقت در این کشور بوده 8
  محسوب شوند

  .رد متفاوت استمدت زمان مورد نیاز براي بررسی صالحیت اخذ ویزاي مهاجرتی بنا بر مو

 شرایط اخذ ویزاي توریستی آفریقاي جنوبی

 

  

S A Visa دارندگان روادید . خواهند به این کشور سفر کنند گیرد که به قصد بازدید و گردش می ویزاي توریستی آفریقاي جنوبی به متقاضیانی تعلق می
 .ویزا را ندارند ي کار یا اقامت بیشتر از مدت زمان اعتبار توریستی به هیچ وجه اجازه

مدت اعتبار ویزا یک ماه است و امکان تمدید آن در . گیرد ي ایرانی، صدور ویزا از طریق سفارت آفریقاي جنوبی در تهران انجام می براي متقاضیان با گذرنامه
 .کشور آفریقاي جنوبی وجود ندارد

 .تگیرد و حضور متقاضی الزامی نیس جهت تقاضاي روادید مصاحبه انجام نمی

توانید از بخش ویزاي سفارت این  فرم تقاضاي ویزاي آفریقاي جنوبی را می. اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است
 .به آن الصاق گردد این فرم باید در دو نسخه و براي هر کدام از همراهان به صورت جداگانه تکمیل شده و عکس متقاضی نیز. کشور در تهران بخواهید

بهتر . چنین قبل از تعطیالت نوروز، ممکن است بررسی مدارك و صدور ویزا زمان بیشتري بطلبد هاي تابستان و هم به دلیل تعداد زیاد متقاضیان در ماه: توجه
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 .ها توجه داشته باشید کردن تاریخ سفر، به این زمان است براي قطعی
اصل مدارك بعد از بررسی بازگردانده . ها یک سري کپی موجود باشد ي رسمی انگلیسی شده و از تمامی آن ی باید ترجمهي مدارك فارس مدارك موردنیاز کلیه

 .ماند ي شما در سفارت آفریقاي جنوبی می ها در پرونده شود و کپی آن می

 شناسنامه ایرانی :1

طور  کپی را باید از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین. زمان ویزاي درخواستی باشدگذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از پایان مدت  :2
 .ها مهر روادید خورده تهیه کنید صفحاتی که در آن

 دو قطعه عکس رنگی :3
قطعه عکس رنگی در مدارك  ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو کننده ي درخواست در صورتی که اسامی همراهان در گذرنامه: توجه

 .موجود باشد
خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم تر از سه عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی

 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 60در  40داشته باشد، در ابعاد 

 آدرس محل سکونت، شغل و محل کار متقاضی به صورت کامل و دقیق: ر4

 .اسناد رسمی شغلی و منابع مالی :5
ارائه )انداز  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت: براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع  -

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست نکی ساده بهگواهی با
مشروح عملیات بانکی ماه (حساب بانکی  ، فیش حقوق ماه قبل و صورت تاریخ دقیق شروع به کار و مدت مرخصی(گواهی اشتغال به کار : بگیران  براي حقوق -

 .با تاریخ گشایش حساب کافی نیستتنهایی   ارائه گواهی بانکی ساده به(انداز  و یا دفترچه حساب پس آخر
  ارائه گواهی بانکی ساده به(و یا دفترچه حساب پس انداز  مشروح عملیات ماه آخر(حساب بانکی  صورت کارت صنفی، : براي کارکنان مستقل و مشاغل آزاد  -

 با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست

 .گواهی اشتغال به تحصیل: شجویان آموزان دبستانی و دبیرستانی و دان براي دانش :6

 .بلیط رفت و برگشت به مقصد آفریقاي جنوبی یا رزرواسیون قطعی :7

 .ي رزرو هتل براي کل مدت اقامت برگه :8

 .تومان براي هر نفر است 150000ي روادید که  کل هزینه :9

 .کشد معموالً بررسی مدارك و صدور ویزا بین یک هفته تا ده روز طول می
اید، از شما مجدداً بخواهد و  گري براي دریافت روادید ارائه کرده امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به کشور آفریقاي جنوبی، مدارکی را که به کنسول: توجه 
. اه نداشتن مدارك جلوگیري کنندها را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك آفریقاي جنوبی به دلیل همر اگر آن

 .پس فراموش نکنید مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید
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 کانادا يشرایط اخذ ویزا

 

  ویزاي ویزیتور یا توریستی(ویزاي اقامت موقت 

ویزاي اقامت (سفارت کانادا در کشور محل اقامت خود ویزاي ویزیتور  اگر قصد سفر به کانادا براي دیدار از اقوام و دوستان، یا براي گردشگري دارید، باید از
 :براي دریافت این ویزا شرایط زیر الزم است. بگیرید موقت

  

 داشتن گذرنامه معتبر 
 برخورداري از سالمت جسمی 
 هایتان در طول مدت اقامت در کانادا داشتن منابع مالی کافی براي هزینه 
  مانند شغل دائمی، امالك، (داشتن پایبندي کافی . قانع شود که شما در پایان سفرتان قصد برگشت به کشور خود را داریداداره مهاجرت کانادا باید

 .در کشورتان که از نظر اداره مهاجرت کانادا، انگیزه کافی براي برگشت شما از کانادا فراهم کند، الزم است خانواده، و غیره

زمان .برد بررسی درخواست ویزاي توریستی زمان زیادي می. ممکن است که براي مصاحبه به سفارت کانادا دعوت شوید در طول بررسی درخواست براي ویزا،
 .اکنون در حدود سه ماه است رسیدگی به این نوع درخواست در سفارت کانادا در تهران هم
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 انواع ویزا براي ورود به کانادا

 ویزاي تحصیلی یا ویزاي دانشجویی ( Student Visas . 
 ویزاي کار ( Work Visas . 
 ویزاي توریستی ( Visitor Visas . 
 ویزاي مهاجرت ( Permanent Residency Visas . 

 مدارك ویزا

 :ویزاي تحصیلی

 اخذ پذیرش معتبر تحصیلی از دبیرستان، دانشگاه، کالج براي دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی.1

 نادا، براي اخذ ویزاي دانشجویی همراه با راهنماي انجام مصاحبهارسال معرفی نامه به سفارت کا .2

 خدمات ثبت نام و سکونت موقت .3

 مشاوره کاریابی و اخذ اقامت دایم کانادا در دوران تحصیل .4

 .در سالمت کامل باشید:ویزاي توریستی
 .داراي سابقه کیفري نباشید -
 .ارك سفر باشیدداراي پاسپورت معتبر ؛ مدارك هویت قانونی و مد -
 . ممکن است نیاز به داشتن ویزاي موقت داشته باشید -

 .در شرایط زیر صادر گردد  HRSDCمجوز کار می تواند بدون تایید از 

 تحت پیمان هاي بین المللی مثل پیمان تجارت آزاد آمریکاي شمالی:ویزاي کاري (NAFTA   
 گی که آن فعالیت کاري براي کانادا به ارمغان می آوردبا توجه به مزایاي چشمگیر اقتصادي اجتماعی یا فرهن. 
 به عنوان بخشی از موافقت هاي دو جانبه مثل برنامه هاي ارسال و دریافت معلم و نیروي جوان 
 زمانی که دانشجوي خارجی باید جهت تکمیل درس آن را انجام دهد . 
 براي اجازه کار به همسران داراي مجوز تحصیل یا مجوز کار 
  کارهاي خیریه یا مذهبیبراي 
 ،نیاز به حمایت داشته باشند  زمانی که اشخاص خارجی به غیر از شرایط باال مانند درخواست پناهندگی 

 نکات مهم

شهرهاي  اگرچه دانشجویان بین المللی که در مونتریال یا دیگر. اداره مهاجرت کانادا معموال مجوز تحصیل را براي مدت مشخص دوره تحصیلی صادر میکند 
حداقل مدرك تحصیلی فوق (در صورت دارا بودن شرایط کافی : ویزاي کار . استان کبک تحصیل میکنند، بایستی وضعیت اقامتی خود را هرساله تجدید کنند

 و موافقت کارفرما ویزاي صادره توسط سفارت کانادا براي بار اول حداکثر یکساله می باشد سال 31سال تا  18دیپلم و سن بین 

ندان کار از لحاظ اداره مهاجرت کانادا به معناي فعالیتی است که در قبال آن پولی دریافت می شود ، فعالیتی که مستقیما با فعالیت هاي شهرو:ویزاي کاري
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 . کانادا یا دارندگان اقامت دائم در بازار کار کانادا رقابت کند

 یت هاي کاري مجوز کار صادر می کنندمقامات اداره مهاجرت کانادا براي تعداد محدودي از فعال. 
  پیشنهاد کار از سوي یک کارفرماي کانادایی معموال پیش نیاز صدور مجوز کار می باشد.  
  در برخی موارد اداره مهاجرت کانادا مجوز کار باز صادر می کند که در این روش به وجود کارفرما نیازي نیست.  
 ند اما می توان آن را از داخل کانادا تمدید کرد ماهیتاً مجوز کار به طور موقت صادر می شو.  
 درخواست کار باید توسط اداره منابع انسانی و توسعه کانادا . معموال فقط مقامات اداره مهاجرت کانادا ویزاي کار را صادر می کنند )HRSDC   تایید

  .ر کار کانادا ندارداین تاییدیه نشانگر این است که کار پیشنهادي تاثیر منفی بر بازا. شده باشد

بجز (در صورت نداشتن مدرك معتبر زبان انگلیسی، متقاضیان . براي اخذ پذیرش از دانشگاه، دارا بودن مدرك زبان انگلیسی الزامی می باشد. 1:ویزاي تحصیلی 
  .دا شرکت کنندمی بایست ابتدا در دوره هاي زبان انگلیسی در کانا متقاضیات تحصیل در دوره هاي فوق لیسانس و دکتري

 .معدل باال و نمرات تخصصی باال براي اخذ پذیرش از دانشگاه هاي ممتاز کانادا الزامی می باشد .2

 .اخذ بورسیه تحصیلی و سایر کمک هاي مالی دانشگاهی منوط به شرایط متقاضی، معدل، رشته مورد نظر و دانشگاه محل تحصیل دارد .3
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 شرایط اخذ ویزاي آمریکا

 

  

 .شود تر این ویزاها اشاره می در زیر به انواع متداول. توان به دو دسته کلی مهاجرتی و غیر مهاجرتی تقسیم کرد ویزاهاي آمریکا را می

 ویزاي مهاجرتی

 :رین انواع این ویزا عبارتند ازت برخی از مهم. شود این نوع ویزا براي کسانی که قصد اقامت دائم بدون محدودیت زمانی در ایاالت متحده را دارند صادر می

  

 توضیح نام ویزا

DV  کشی گرین کارت قرعهمثل ویزاي گوناگونی 

EB-5 گذاري مهاجرت از طریق سرمایه 

IR-1 تا IR-5  بستگان درجه اول یک تبعه آمریکا( مهاجرت از طریق خانوادگی  

 ویزاي غیر مهاجرتی

 :ترین انواع این ویزا عبارتند از برخی از مهم. شود  شگري، کار، تجارت و تحصیل صادر میاین نوع ویزا جهت بازدیدهاي موقتی مثل گرد
  

 توضیح نام ویزا
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F-1 دانشجویان آکادمیک 

F-2 همسر و فرزندان دارندگان ویزاي F-1 

J-1 در اصطالح انگلیسی به آنان(اي  بازدیدکنندگان مبادله exchange visitors شود گفته می 

J-2 سر و فرزندان دارندگان ویزايهم J-1 

 ویزاي دومنظوره

این ویزا هستند  اگر چه این ویزاها مهاجرتی نیستند، اما برخالف سایر ویزاهاي غیر مهاجرتی دارندگان ویزاي دو منظوره مجاز هستند که در حالی که داراي
 :ین ویزا عبارتند ازترین انواع ا برخی از مهم. براي مهاجرت و دریافت گرین کارت اقدام کنند

  

 توضیح نام ویزا

K-1 ویزاي کاري موقت براي مشاغل خاص 

K-2 نامزد فرد تبعه آمریکا 

K-2 فرزندان نامزد فرد تبعه آمریکا 

K-3  در مرحله انتظار براي گرین کارت(همسر فرد تبعه آمریکا 

K-4  در مرحله انتظار براي گرین کارت(فرزندان فرد تبعه آمریکا 

  :اطالعات کلی در مورد ویزاي آمریکا 

 Visitor visas - ویزاي بازدید از امریکا

مدت  .اقدام کند Bبه طور کلی، شهروند یک کشور خارجی که مایل به ورود به ایاالت متحده آمریکا است باید براي ویزاي غیر مهاجر، اقامت موقت، ویزا نوع 
 ..(روز می باشد 90زمان اعتبار این ویزا 

Business Visitor Visas (B-1  

Pleasure, Tourism, Medical Treatment - Visitor Visas (B-2  

    

B-1  
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  .براي شما مناسب می باشدB-1به طور کلی اگر هدف شما از سفر به ایاالت متحده آمریکا یکی از موارد زیر می باشد ویزا 

  مشورت با همکاران تجاري

 رفه اي و یا کسب و کار و یا کنفرانس در تاریخهاي خاصسفر براي مجمع علمی ، آموزشی ، ح  
 مذاکره و حل و فصل و قرارداد امالك  
    ....  

    

B-2  

لذت ، گردشگري ، پزشکی و درمان ، تفریح ، گردشگري ، تفریحی ، . اقدام نمایدB-2همچنین اگر هدفتان یکی از مورد زیر می باشد می توانید براي ویزاي 
ساعت در هفته دارد با این نوع ویزا می تواند دوره  18همچنین اگر کسی قصد گذراندن دوره آموزشی کمتر از ... خویشاوندان ، استراحتمالقات با دوستان یا 

  ..رندخود را بگذا

    

  :مدارك مورد نیاز 

  تکمیل فرمDS-160به صورت آنالین و پرینت فرم تاییدیه  
 دت در نظر گرفته شدهپاسپورت معتبربا اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از م  
  2*2یک قطعه عکس  
  فیش پرداخت هزینهVisa Application Fee  
 ش دادن هزینه هاي سفرارائه شودمدارك و شواهد نشان می دهد که هدف از این سفر ، قصد ترك ایاالت متحده ، و مقدمات ساخته شده براي پوش. 

  

 Student Visa - ویزاي دانشجویی امریکا

براي دانشجویان Mو ویزاي نوع  academic students(براي دانشجویان دانشگاهی   Fروه ویزاي غیر مهاجر است که به طور کلی ویزاي نوع این نوع ویزا از گ
 .صادر می شود nonacademic vocational students(شغلى یا دیگر دانشجویان غیر دانشگاهى 

ساعت در هفته بردارید ، احتماال مى توانید با داشتن  18ولى قصد دارید دوره کوتاه تحصیلى کمتر از  اگر اصوال به عنوان توریست به ایاالت متحده مى روید ،
  .صیلى احتیاج خواهید داشتساعت در هفته باشد به ویزاى تح 18اگر دوره تحصیلى مورد نظرتان بیشتر از . ویزاى توریستى این کار را انجام دهید 

  

    

 

www.ParsBook.org



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                هرست               فویزاي کشورهاي جهان                                                  اخذراهنماي   

 

14 
 

  :مدارك مورد نیاز

 یدیه فرم پرینت تایD-160  
  فرمI-20 ) براي ویزايF وM  فرم ،DS-2019 ) براي ویزايJ  
 پاسپورت معتبر با اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گرفته شده  
 توصیه نامه اساتید  
 نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل و یا گواهی بانکی  
 یندهگواهی سابقه کاري و یا نامه موقعیت شغلی در آ  
 نمرهTOEFL    و نمره GRE      
 شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت آقایان(!  
 اسناد حمایت مالی  
 رسید پرداخت هزینه  

 Work Visas - ویزاي کاري و سرمایه گذاري در آمریکا

 .ن ها ستویزاي کاري آمریکا گسترده ترین گروه در بین سایر گروه ها می باشد ، هدف از این بخش معرفی مهم تری

Treaty Traders and Treaty Investors  

E-1: Treaty Trader 

E-2: Treaty Investor 

  
 :معامله گران و سرمایه گزاران

  تاجران ، همسر و فرزندانE1  
 سرمایه گذاران ، همسر و فرزندان E2  

مزدهاي تجاري براي مهاجرت به ایاالت متحده آمریکا بر اساس براي تسهیل تجارت بین امریکا و کشورهاي مورد نظر و اجازه مقدماتی ناE2و E1ویزا هاي 
  .آمریکاطراحی شده اندتجارت بازرگانی با ایاالت متحده 

  .استفاده نمایندE2متقاضیان ایرانی این نوع ویزا فقط می توانند از ویزاي نوع travel.state.gov )(با استناد به سایت دولتی و رسمی مهاجرت آمریکا 

  :یه گذاري شرایط سرما

  .سرمایه گذار، فرد حقیقی یا شرکت هاي بزرگ ، باید از کشورهاي مورد پیمان باشد

  ..ذاري را با اطمینان اثبات کندسرمایه گذاري باید قابل توجه باشد به گونه اي که موفقیت در روند سرمایه گ

  ..یک شرکت تجاري گران قیمت باشدگذاري  درصد سرمایه گذاري یک شرکت تجاري ارزان قیمت باید باالتر از درصد سرمایه

www.ParsBook.org



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                هرست               فویزاي کشورهاي جهان                                                  اخذراهنماي   

 

15 
 

  ..اقع نمی شودسرمایه گذاري در بازار مسکن و همچنین سرمایه هاي غیر فعال مانند سرمایه گذاري در بانک مورد قبول و

اي تاثیر گذار باشد ، صرفا بر سرمایه گذاري نباید حاشیه اي باشد و درآمد قابل توجهی باید حاصل نماید، بدین گونه که در وضیعت اقتصادي کشور آمریکا
  .گذران زندگی خانوادگی نباشد

  ..اقع حساس تجاري را داشته باشدسرمایه گذار باید کنترل سرمایه خود را داشته باشد بدین معنی که قدرت ریسک کردن در مو

صلی نیست میبایست در زمینه هاي نظارتی ، اجرایی و مهارت سرمایه گذار باید براي سرمایه گذاري و توسعه آن وارد آمریکا شود و اگر متقاضی سرمایه گذارا
  .غیر ماهر واجد شرایط نیستند   کارگران معمولی و. هاي بسیار تخصصی استخدام شوند

  :E2مدارك مورد نیاز ویزا 

  پرکردن فرمDS-160به صورت آنالین و داشتن تاییدیه پرینت شده  
  تکمیل و امضا کردن فرمDS-156Eا کارمند اجرایی یا مدیریتی هستیددر صورتی که شم  
 پاسپورت معتبربا اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گرفته شده  
  2*2یک قطعه عکس  
  رسید پرداخت هزینهViza Application Fee  

   

 کار در آمریکا

سال سابقه کار می توانند جهت کار  2  با داشتتن فقط ...... افراد متخصص با مدرك یکی از رشته هاي فنی هم چون مهندسی مکانیک،کامپیوتر،برق و هوا فضا و 
گفتنی است مهندسین . ویزاي کاري آمریکا براي این دسته از متخصصین بزودي تبدیل به اقامت دائم و گرین کارت آمریکا خواهد شد. در آمریکا اقدام نمایند

کاري آمریکا ارند و فقط مهارت نسبی در زبان انگلیسی نیاز ایشان را جهت گرفتن ویزاي با شرایط فوق نیازي به مدرك زبان جهت مهاجرت کاري به آمریکا ند
  ..برآورده خواهد کرد

ن که بسیار احتمال آن پایی(نکته ي مهم در رابطه با اخذ ویزاي کاري آمریکا،این مطلبی است که هزینه ي حق الوکاله ي این موسسه،با فرض رد شدن ویزا 
  .خواهد شد ،به موکل مسترداست

  ..ماه است 8ر زمانی کوتاهتر از طول دوره ي اخذ ویزاي کار آمریکا از ابتداي امر تا لحظه ي گرفتن ویزاي کا

  .دالر در ماه خواهد بود 4000حقوق ماهیانه این افراد حداقل 

 Immigrate Visas - ویزاي مهاجرتی آمریکا

 حمایت شدن از طرف بستگان نزدیک و یا خانواده 
 ت به آمریکا از طریق خانوادهمهاجر  
  به امریکا از طریق ازدواج با یک شهروند ایاالت متحده مهاجرت  
 حمایت شدن از طرف کارفرما  
 ویزاي استخدام.  
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  مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج با یک شهروند ایاالت متحده

  :K2و K1ویزاي نامزدي 

ک شهروند آمریکایی ایاالت متحده آمریکا می دهد که نامزد خارجی خود را به آمریکا براي هدف خاص این اجازه را به یK1درخواست ویزاي مهاجرت به امریکا 
همچنین فرزندان واجد شرایط نامزد هم . روز بعد از ورود در ایاالت متحده بمانند 90متقاضیان این نوع ویزا ي امریکا فقط اجازه دارند به مدت . بیاورد ازدواج(

  ..را دارندK2با ویزاي  مریکا اجازه مهاجرت به ا

  :قدم اول

این فرم را نمیتوان در سفارت : تذکر. واقع در منطقه محل زندگی خود پر کندUSCISدر دفتر I-129Fشهروند آمریکایی ایاالت متحده آمریکا می بایست فرم 
  .در خارج از کشور آمریکا پرنمود USCISآمریکا ، کنسولگري و یا دفتر

  ..  براي پردازش فرستاده می شود NVC)درخواست به مرکز ملی ویزا USCISپس از تصویب

  :قدم دوم

بعضی از مراحل پردازشی ویزاي . را دریافت می کند که شامل دستورالعمل هاي خاصی می باشد NVCطومار  نامزد خارجی درسفارت یا کنسولگري امریکا 
  ..مراحل بعد از مصاحبه می باشدن آمریکا به مراحل اداري بیشتري نیاز دارند که معموال ای

  :مدرك مورد نیاز 

  :می بایست مدرك زیر را براي مصاحبه ویزا همراه داشته باشندK2و همچنین فرزندان آنها K1متقاضیان ویزاي نامزد هاي خارجی 

  فرم (تکمیل دو فرم ویزاي غیر مهاجرتیDS-156  
  فرم (تکمیل فرم غیر مهاجرتی نامزديDS-156K  
  معتبرپاسپورت  
 شناسنامه  
  نامزد و شهروند( براي هر دو  ها(و یا هر همسر قبلی  ها(طالق یا گواهی فوت  
  گواهینامه پلیس . (ماه یا بیشتر زندگی کرده اید 6سالگی در آنها براي  16گواهینامه پلیس از کشور خود یا محل اقامت و تمام کشورهایی که از سن

  .یا بیشتر مورد نیاز است 16نیز براي کودکان همراه داراي سن 
 معاینه پزشکی  
  فرم ( مدارك و پشتیبانی مالیI-134  
  اینچی 2*2دو عکس  
 مدارك از رابطه با نامزد خود شهروند ایاالت متحده  
 پرداخت هزینه ها. 

  ویزاي استخدام
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متقاضیان واجد شرایط بر اساس مفاد قانون مهاجرت آمریکا در  اشتغال مبتنی بر ویزاي مهاجرت به 140،000، در حدود  سپتامبر 30 -- اکتبر  1(هر سال مالی 
  .دسته تقسیم شده است   ویزاي مهاجرت استخدام بر اساس طبقه بندي هاي اولویت به پنج. قرار داده شده است دسترس 

  :دادخواست 

ست ، کارفرماي متقاضی یا نماینده باید ابتدا بدست آوردن اقدام براي ویزاي مهاجرت به آمریکا تحت برخی از مقوله هاي اشتغال که در زیر معرفی شده ا
  .تاییدیه گواهینامه از وزارت کار الزامی است

  بعد از دریافت گواهینامه در صورت لزوم ، کارفرما دادخواست مهاجر براي کارگران بیگانه ، فرم

 I-140را دردفترخدمات تابعیت و مهاجرت آمریکا(USCIS   در زیر آماده است تکمیل می کندب اولویت اشتغال که براي گروه بندي مناس.  

  کارگران اولویت : E1)اولویت اول و استخدام

  .درصد از حد مجاز ساالنه ویزاي کار مبتنی بر مهاجرت را به خود اختصاص می دهد 28.6کارگران اولویت 

است ، شایان ذکر است که داشتن تاییدیه USCIS)رت ایاالت متحده را دردفترخدمات تابعیت و مهاجI-140قدم اول براي این گروه تکمیل کردن فرم 
  .کار براي این گروه الزامی نیستگواهینامه از وزارت 

  افراد داراي توانایی فوق العاده اي در علوم ، هنر ، آموزش ، کسب و کار 1

چنین متقاضیانی الزم نیست که . ن در زمینه تخصص خود را ارایه دهندمتقاضیان در این گروه باید مستندات ملی یا بین المللی براي به رسمیت شناخته شد
ده اي دارند اقدام قبل از ورود کار خاصی را ارائه دهد ، حال بعد از ورود به آمریکا براي ادامه کار در زمینه هایی که در آنها توانایی و قدرت فوق العا

  .تکمیل نمایدUSCISمی باشد در دفتر I-129Fبیگانه را که فرم  متقاضیان این گروه باید درخواست مهاجرت کارگر.نمایند

نوع   متقاضیان این . به رسمیت شناخته شده باشد  صورت بین المللی  استادان برجسته و پژوهشگران با حداقل سه سال تجربه در تدریس و یا تحقیق ، که به 2
  .ه آموزش عالی وارد آمریکا شوندو یا موقعیت تحقیقی در یک دانشگاه یا موسس باید براي کارهایی از قبیل تدریس وآموزش مهاجرت به امریکا 

  .تکمیل نمایدUSCIS ، را در دفتر I-140کارفرما باید کار پیشنهاد شده را معرفی کند و پرونده دادخواست مهاجر بیگانه براي کارگران ، فرم 

  .و افراد داراي توانایی استثنایییشرفته داراي مدارك تحصیلی حرفه اي پ : E2)اولویت دوم و استخدام

پیشنهاد کار مورد نیاز است و کارفرما ایاالت متحده باید دادخواست مهاجر . اولویت دوم متقاضی به طور کلی باید یک گواهی کار مصوب وزارت کار داشته باشد
  .را تکمیل نمایند,-140Iبیگانه براي کارگران ، فرم 

  :جود دارد دو زیر گروه از این گروه و

  قل پنج سال تجربه در حرفه مترقیافراد داراي مدارك فراتر از درجه لیسانس یا مهندس و یا داراي مدرك لیسانس یا مهندس و حدا 1

 در علوم ، هنر ، یا عموالم   توانایی استثنایی به معنی داشتن یک مدرك از تجربه و تخصص قابل توجه. افراد با توانایی استثنایی در علوم ، هنر ، یا کسب و کار 2
  .کسب و کار
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  سرمایه گذاران مهاجر : E5)اولویت استخدام پنجم

صدور گواهینامه کار براي سرمایه گذاران . تکمیل نمایدUSCIS ، را در دفترI-526اولویت پنجم متقاضی باید دادخواست مهاجرت بیگانه کارآفرین ، فرم
 $تا  $ 500.000د شرایط شدن به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر ، یک شهروند خارجی باید در ایاالت متحده براي واج. مهاجربه آمریکا مورد نیاز نیست

اري در ایاالت فرصت تمام وقت شغل جدید براي شهروندان آمریکایی در شرکت هاي تج 10بسته به نرخ بیکاري در منطقه جغرافیایی ، حداقل   1،000،000
  .متحده ایجاد کند

عالوه بر . ویزا ، کلیه متقاضیان باید اسناد خاص شخصی مانند گذرنامه ، شناسنامه ، گواهی پلیس ، و دیگر اسناد ارسال مدنی همراه داشته باشند در مصاحبه
 .سر کنسولی مصاحبه گر ارایه شوداین ، تکمیل فرم هاي معاینه پزشکی خود را که باید در دسترس باشد را به اف

 ویی آمریکاشرایط اخذ ویزاي دانشج

 

  

  

براي کلیه داوطلبانی که خواهان تحصیل در ایاالت متحده آمریکا هستند، پس از دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاههاي آمریکا  F1) ویزاي تحصیلی آمریکا
نایی با نحوه مصاحبه ویزاي تحصیلی، با این حال بدلیل عدم شناخت کافی داوطلبان از روش صحیح تقاضاي ویزاي تحصیلی، عدم آش. قابل دریافت می باشد

 .تکمیل نبودن مدارك و یا عدم پر نمودن صحیح فرم تقاضا، ویزا ممکن است رد شود

 :ک می نمایدگروه مشاورین تحصیل درآمریکا به متقاضیان تحصیل درآمریکا در زمینه هاي زیر در راستاي باالبردن شانس دریافت ویزاي تحصیلی آمریکا کم

 براي درخواست ویزا از دانشگاههاي معتبر آمریکایی I20 هاي تکمیلی نظیر فرم هاي درخواست فرم
 بررسی، مرور، رفع عیب نمودن و تکمیل مدارك براي تقاضاي ویزا

 تکمیل فرم هاي مورد نیاز براي اخذ ویزاي تحصیلی آمریکا
 مشاوره و آشنا نمودن متقاضیان در مورد نحوه مصاحبه ویزاي تحصیلی آمریکا
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 ارائه سواالت رایج که در سفارت آمریکا از متقاضیان ویزاي تحصیلی پرسیده می شود
 اطالع رسانی دقیق به داوطلبان از جدید ترین تغییرات در اخذ ویزاي تحصیلی آمریکا

 هزینه هاي تحصیل در آمریکا

با این حال در جدول زیر لیست هزینه هاي تحصیل بطور . باشد هزینه هاي تحصیل در آمریکا بسیار به دانشگاه ، رشته و مقطع تحصیلی مورد مرتبط می
پیشنهاد می گردد . درصد ارقام ذکر شده را بطور مثبت و یا منفی متغیر نمود 15الی  10متوسط با ذکر مقاطع تحصیلی عنوان شده است که همواره می بایست 
 : ارقام مثالی و تقریبی در زیر بطور ساالنه ذکر شده است. مراجعه نمایند داوطلبان براي بدست آوردن آمار دقیق به سایت دانشگاه هاي مربوطه

  

 هزینه ساالنه به دالر نام دوره ي مقطع تحصیلی ردیف

 15000الی  Associate 12000(فوق دیپلم  1

 20000الی  BA/BS/BBA/BEng 14000(لیسانس  2

 22000الی  MA/MS/MEng 1500(فوق لیسانس  3

 30000الی  MBA/DBA 25000(اجرایی  مدیریت 4

 22000الی  PhD/EH.D/D.Sc 15000(دکتري  5

 50000الی  35000 پس از لیسانس(پزشکی و دندانپزشکی  6

 50000الی  35000 پس از لیسانس(داروسازي  7

 50000الی  25000 پس از لیسانس(دامپزشکی  8

 آموزش عالی در آمریکا

دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی امکان تحصیالت در سطوح مختلف آموزش عالی را براي تقریباً تمامی افراد  5،800با داشتن قریب به ایاالت متحده آمریکا 
ارگان آموزشی دولت فدرال در این . هاي آمریکا مشغول به تحصیل بودند میلیون دانشجو در دانشگاه 17بیش از  2004در سال . است جامعه خود فراهم نموده

 .شور وزارت آموزش استک

و این برگرفته از متمم دهم قانون اساسی ایاالت . کنند غیر متمرکز عمل می نسبت به دولت فدرال(هاي آمریکا از نظر تصمیم گیري و اختیارات، بشدت  دانشگاه
بلیت تاثیرگذاري بر روند تصمیم گیري این موسسات را قا Federal Grants همانند)با اینحال، دولت فدرال با اعطاي مبالغ بودجه . باشد متحده آمریکا می

اي را در  ر عمدهارگانهاي دولتی همانند موسسات ملی بهداشت ایاالت متحده آمریکا، وزارت نیرو ایاالت متحده آمریکا، و بنیاد ملی علوم آمریکا نقش بسیا. دارد
 .ها بر عهده دارند تامین مخارج پژوهشی دانشگاه
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هایشان توسط دولت ایالتی و یا  بوده که اکثر هزینه» عمومی«ها  اي و متوسطه، در ایاالت متحده برخی دانشگاه تحصیالت در سطوح مدرسههمانند آموزش و 
ی درصد هاي دولت با اینحال در سطوح دانشگاهی، بودجه. شوند هاي اهدایی اداره می ها خصوصی و با سرمایه شود، و برخی دیگر از دانشگاه فدرال پرداخت می

 .باشند ها مدام در جستجوي منابع گوناگون دیگر براي تامین مخارج خود می دهد، و دانشگاه کمتري از منبع دخل یک دانشگاه را تشکیل می

ثال دانشگاه بطور م. و در نتیجه کامالً خودکفا هستند Endowments) هاي خصوصی خود گردان هاي آیوي لیگ داراي سرمایه ها مثل دانشگاه برخی دانشگاه
میلیارد دالري خود یک دانشگاه تماماً خصوصیست که بودجه سالیانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اکتشاف و اختراع،  29هاروارد با سرمایه کل 

 .کند سرمایه داران و همچنین از دایره فارغ التحصیالن خود تامین می

میلیارد دالري خود به صرف بودن یک موسسه دولتی به منابع فدرال و ایالتی نیز براي  13،5ود سرمایه خصوصی دانشگاه تگزاس در آستین در عوض با وج
میلیون دالر در سال از ایالت کارولیناي شمالی بودجه دریافت  450دانشگاه کارولیناي شمالی در چپل هیل بطور نمونه نیز بیش از . بودجه خود وابسته است

 .باشد که عضو لیگ آیوي عمومی است انشگاه دولتی میکند و لذا یک د می

ها، و افراد خیر آمریکا از نظام آموزش عالی  هاي آمریکایی در سالیان متمادي، حمایت روزافزون نهادهاي غیر دولتی، شرکت یکی از دالیل مهم موفقیت دانشگاه
 30هاي آمریکا مجموعاً مبلغ  ، دانشگاه2007تنها در سال . ر دنیا نظیر ندارداین فرهنگ وقف به موسسات فرهنگی در هیچ جاي دیگ. است کشورشان بوده

 .میلیارد دالر هدایاي نقدي دریافت نمودند

ون دالر میلی 10در تگزاس، گیتی و علی صابریون مقیم هیوستون  2006بطور نمونه، در سال . اند بسیاري از این افراد خیر از اقشار فراوان ایرانیان آمریکا نیز بوده
میلیون  17دریافت کننده هدیه  2007در لس آنجلس، دانشگاه جنوب کالیفرنیا نیز در سال . به مرکز سرطان ام دي اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا نمودند

 .ودمیلیون دالري از آقاي معراج دریافت نم 30اي  دالري یک مهندس ایرانی بود، در حالیکه دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هدیه

میلیون دالر دریافت کرد، و  10ترین هدیه خود را از یک زوج دیگر ایرانی بنام ندا و مانی مشعوف بمبلغ  در سانفرانسیسکو، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو بزرگ
 .انیدمیلیون دالري دکتر فریبرز مسیح، دانشکده مهندسی خود را بنام او گرد 8دانشگاه ایالتی پورتلند حتی به پاس هدیه 

این کتابخانه که . باشد کتابخانه کنگره آمریکا واقع در واشینگتن دي سی پس از کتابخانه بریتانیا در لندن، دومین کتابخانه بزرگ جهان از نظر تعداد منابع می
گنجینه کتب  .ي کلکسیون خود داردکیلومتر قفسه جهت ذخیره ساز 800میلیون نسخه احتیاج به بیش از  134متعلق به کنگره آمریکا است، با دارا بودن 

هاي خطی اسکندرنامه نظامی گنجوي، سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار، و تفسیر سیزده جلدي مثنوي  فارسی این کتابخانه حاوي کتب ارزشمندي همچون نسخه
 میلیون نسخه دارایی 9با (االت متحده آمریکا در حیطه تخصصی، کتابخانه ملی پزشکی ای. باشد موالنا جالل الدین رومی اثر سید محمد تقی جعفري می

 .توان کتابخانه عمومی شهر نیویورك را نام برد هاي بزرگ آمریکا می از دیگر کتابخانه. ترین کتابخانه پزشکی و تاریخ پزشکی جهان است بزرگ
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 شرایط اخذ ویزاي توریستی اسپانیا

 

  

مدت در اسپانیا به منظور تفریح و بازدید داشته باشند؛ ویزاي توریستی اسپانیا براي دو هفته  ه قصد اقامت کوتاهشود ک ویزاي توریستی اسپانیا شامل افرادي می
 .دهد ي کار یا اقامت بیشتر از مدت زمان ویزا را نمی شود و به مسافر اجازه تا سه ماه صادر می

براي دریافت فرم تقاضاي روادید و تعیین وقت مصاحبه، باید به دفتر . گیرد ت میجهت تقاضاي روادید اسپانیا، حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه صور
 .کنسولی سفارت اسپانیا در تهران مراجعه کنید و امکان تعیین وقت از طریق تلفن وجود ندارد

ین وقت مصاحبه چند هفته طول بکشد؛ عالوه بر این چنین قبل از تعطیالت نوروز، ممکن است تعی هاي تابستان و هم به دلیل تعداد زیاد متقاضیان در ماه: توجه
 .ها توجه داشته باشید کردن تاریخ سفر، به این زمان بهتر است براي قطعی. بررسی مدارك و صدور ویزا نیز ممکن است زمان بیشتري بطلبد

زمان مصاحبه، فرم تقتضاي ویزا را باید همراه با دیگر در . اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري تکمیل فرم درخواست روادید کشور مربوطه است
 .مدارك ارائه دهید

 .اي پر کنید کنید براي هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه اگر خانوادگی سفر می: توجه
 .فرم تقاضاي روادید در دو نسخه باید تکمیل شود

 مدارك موردنیاز

 شامل موارد زیر است؛ عالوه بر فرم(مراه داشته باشید مدارکی که باید در وقت مالقات و انجام مصاحبه ه
ي شما در سفارت اسپانیا  ها در پرونده شود و کپی آن ي مدارك باید یک کپی هم موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از مطابقت به شما برگردانده می از همه: توجه 

 .ماند می
 .دي رسمی انگلیسی شده باشن ي مدارك فارسی باید ترجمه کلیه

 .در صورت عدم پذیرش شما براي ویزاي اسپانیا، مدارك بازگردانده نخواهد شد

 شناسنامه ایرانی :1

دو سري کپی از صفحات یک تا سیزده گذرنامه باید همراه . گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از پایان مدت زمان ویزاي درخواستی باشد :2
 .مدارك باشد
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 عکس رنگیدو قطعه  :3
ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك  کننده ي درخواست در صورتی که اسامی همراهان در گذرنامه: توجه

 .موجود باشد
خوانی  امالً با ظاهر فعلی صاحب عکس همماه پیش گرفته شده باشد، ک تر از سه عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی

 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 60در  40داشته باشد، در ابعاد 
 .طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد

 .نامه را براي شما ارسال کند تخانواده یا دوست مقیم اسپانیا شما باید اصل فرم دعو: نامه  دعوت :4
مانند سند مالکیت، (ي رزرو هتل براي تمام مدت اقامت در اسپانیا یا مدارکی که نشان دهد شما صاحب مسکن در این کشور هستید  نامه ندارید، برگه اگر دعوت

 قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت

 .ي کتبی و رسمی پدر یا مادر یا قیم قانونی کنند، اجازه ر میبراي کودکانی که تنها یا به همراه شخص ثالثی سف :5

 اسناد رسمی شغلی و منابع مالی؛ :6
 میزان موجودي همراه با صورت گردش حساب. (گواهی حساب بانکی به نام متقاضی با قید تاریخ افتتاح حساب

 .هاي اجتماعی کپی لیست پرداخت حق بیمهگواهی اشتغال به کار متقاضی با قید سمت، تاریخ شروع کار، میزان درآمد و 

اي بیشتر نیز زمان احتیاج  انجامد؛ ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارك چند هفته ي مدارك به منظور صدور روادید دو هفته به طول می بررسی اولیه
 .اجد دریافت روادید هستید یا خیرباشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش کنسولی، مشخص شده است که شما و

 : ها هستند بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این
 : بیمه مسافرتی

هاي  پزشکی، هزینههاي  هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت این بیمه باید هزینه. ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند متقاضیان روادید باید بیمه
حداقل پوشش . هاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه

کننده در اسپانیا  ته باشد؛ در ضمن شخص دعوتاي معتبر در کشور اسپانیا داش گذار باید نماینده شرکت بیمه. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی
 .ي مسافري را با یک شرکت بیمه در اسپانیا انجام دهد تواند بیمه نیز می

 .بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد اسپانیا
 .ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

ها را  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن گري براي دریافت روادید ارائه کرده نگام ورود به کشور اسپانیا، مدارکی را که به کنسولامکان دارد پلیس مرزي ه: توجه 
موش نکنید پس فرا. به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك اسپانیا به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنند

 .مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید

  :اطالعات تکمیلی 

 :انواع ویزاي اسپانیا به شرح ذیل است

  ویزا براي دیدار اقوام -1

ها به زبان انگلیسی یا ترجمه شناسنامه  -شخص دعوت کننده  CARD IDفتوکپی کارت اقامت معتبر و یا  -اصل و دو سري کپی از دعوتنامه رسمی محضري
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  اصل ترجمه و کپی آن(اثبات گردد “ اسپانیائی به طریقی که نسبت فامیلی شخص دعوت کننده و دعوت شونده کامال

  ویزاي تجاري -2

ی کارت ترجمه روزنامه رسمی شرکت، فتوکپ(ترجمه رسمی مدارك شرکت ایرانی شخص متقاضی  -اصل کپی دعوتنامه تجاري از شرکتهاي اسپانیائی   
فتوکپی ویزاي قبلی اسپانیا  - ارائه معرفینامه از دفاتر بازرگانی اسپانیا در تهران در مورد اشخاصی که براي بار اول تقاضاي ویزا می نمایند الزامی است  -بازرگانی

  .با شنگن در صورت موجود

  ویزاي پزشکی -3

ارائه برگ تعیین وقت از بیمارستان یا کلینیک پزشکی در  -یران جهت اعزام به خارج ترجمه رسمی و دو سري کپی از ترجمه مجوز شوراي عالی پزشکی ا-
  .می توانند تقاضاي ویزا نمایند پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر(همراه فرد بیمار یک تن از اقوام درجه یک  - اسپانیا و فتوکپی آن 

  ویزاي اقامت -4

متقاضی می باید ضمن ارسال نامه أي به کنسولگري مبنی بر ذکر دالیل تقاضاي ویزاي اقامت فتوکپی مدارکی را که به  با توجه به ویژگی هاي خاص این ویزا
از متقاضیانی که مدارك ارسالی شان براي گرفتن ویزاي اقامت کافی و . نظر خود متقاضی براي جواب ویزا مثمر ثمر خواهد بود را نیز ضمیمه نامه فوق نماید

  .نظر می رسد به وسیله تلفن براي مصاحبه با مسئول قسمت ویزا دعوت به عمل خواهد آمدمناسب به 

  ویزاي دانشجویی -5

اصل و کپی گواهی رسمی محضري از طرف یک فرد اسپانیائی یا ایرانی مقیم اسپانیا  -اصل و کپی پذیرش تحصیلی از دانشگاهها و یا مدارس عالی اسپانیا -
  .ارائه گواهی حساب بانکی شخص متقاضی در اسپانیا در صورت موجود - ه هاي شخص متقاضی در طول مدت اقامت در اسپانیا مبنی بر تقبل کلیه هزین

  ویزاي سایر موارد - 6

آب یا سه سري فتوکپی از آخرین قبض پرداختی  - دو سري فتوکپی از سند مالکیت ملک مورد نظر -منزل و غیره-محل تجاري(صاحبان ملک در اسپانیا  - الف
  برق یا تلفن یا مالیات براي اثبات مالکیت ملک در زمان تقاضاي ویزا از طرف شخص متقاضی

تاریخ صورتحساب (دو سري فتوکپی از آخرین صورتحساب بانکی حساب مورد نظر با قید موحودي شخص دارنده حساب : دارندگان حساب بانکی در اسپانیا -ب
 تقاضاي ویزا باشدماه در هنگام  2فوق می باید کمتر از 

 مدارك ویزا

 :مدارك الزم براي تقاضاي ویزاي اسپانیا

فرمهاي تقاضاي ویزا می باید به طور کامل به وسیله خودکار و با حروف بزرگ التین به زبان انگلیسی یا اسپانیائی پر گردیده و به تمام : فرم تقاضاي ویزا -1
 -2: همراه فرم پر شده ارسال مدارك ذیل ضروریست. قید تاریخ تقاضا و امضاي فرم توسط متقاضی ضروري است. اطالعات خواسته شده در فرم پاسخ داده شود

در صورت دارا بودن ویزاي قبلی اسپانیا یا ویزاي  -4. فتوکپی از بلیط هواپیما دو سري -3 تمام صفحات(دو سري  -گذرنامه 13الی  1فتوکپی از صفحات 
 یک سري فتوکپی از دعوتنامه یا مدارك مورد نیاز براي تقاضاي ویزاي مورد نظر - 5ویزاي فوق شینگن یک سري فتوکپی از 
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 شرایط اخذ ویزاي توریستی آلمان

  

  

ا پس از آنه. دهید براي گرفتن ویزا از کشور آلمان، ابتدا باید وقتی براي مصاحبه تعیین کرده و در آن تاریخ مدارك مورد نیاز را تحویل افسر سفارت آلمان
بنابراین لطفأ در . حدود چهارده روز نیز بررسی تقاضا جهت دریافت ویزاي شنگن زمان می برد. بررسی مدارك و شرایط شما نتیجه را به شما ابالغ می کنند

 .برنامه ریزي مسافرت خود به این زمان بندیها توجه نمایید

از طریق تلفن و یا پست الکترونیک . الین امکان پذیر است-آلمان فقط از طریق سیستم جدید آنوقت مصاحبه براي ارائه درخواست ویزاي شینگن یا بلند مدت 
لطفا فقط در صورتی در سیستم ثبت نام فرمایید که مطمئن هستید می توانید در موعد مقرر درخواست خود را به افسر سفارت آلمان ارائه ! وقت داده نمی شود

  .نمائید

نمایید، حتی کوچیکترین اشتباه در شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی وارد شده موجب می شود تا به شما اجازه ورود به بخش ویزا فرم ها را با دقت تکمیل 
می پذیرداین امر براي جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی بوده و سفارت آلمان در این رابطه هیچ گونه استثنایی را ن. استثنا وجود ندارد. داده نشود . 

ویزاي توریستی عموماً . گیرد که قصد بازدید از این کشور را دارند و براي مدت معینی در آلمان اقامت خواهند داشت ویزاي توریستی آلمان به افرادي تعلق می
 .روز خاك آلمان را ترك کرده باشددهد و شخص باید قبل از اتمام نود  ي اقامت در کشور آلمان را می براي سه ماه از تاریخ صدور به متقاضی اجازه

دریافت فرم تقاضاي روادید، از طریق وبسایت سفارت . گیرد ، حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه انجام میروادید کشورهاي شنگن(براي تقاضاي روادید آلمان 
 .وقت مصاحبه به صورت تلفنی به متقاضیان داده نخواهد شد پذیر است ولی ي حضوري به سفارت امکان  طور مراجعه جمهوري فدرال آلمان در تهران و همین

 .شده به همراه مدارك دیگر، روز انجام مصاحبه ارائه دهید فرم اینترنتی درخواست ویزا را باید به صورت پرینت
ت نوروز، ممکن است تعیین وقت مالقات با بخش ویزاي چنین قبل از تعطیال و هم از می تا اکتبر( هاي تابستان  به دلیل باال بودن تعداد متقاضیان، در ماه: توجه 
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ها توجه داشته  برد؛ الزم است براي تعیین تاریخ سفرتان، به این زمان گویی دو هفته زمان می عالوه بر این بررسی مدارك و پاسخ. سفارت چند هفته طول بکشد
 .باشید

توانید از وبسایت سفارت آلمان دانلود و یا با  این فرم را می. ت روادید کشور مربوطه استاولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري تکمیل فرم درخواس
 .ي حضوري از ساختمان اداري سفارت آلمان در تهران، دریافت کنید مراجعه
 .اي پر کنید کنید براي هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه اگر خانوادگی سفر می: توجه 

 .و نسخه باید تکمیل شودفرم تقاضاي روادید در د
 مدارك موردنیاز

 شامل موارد زیر است؛ عالوه بر فرم(مدارکی که باید در وقت مالقات و انجام مصاحبه همراه داشته باشید 
 .ماند شما در سفارت میي  ها در پرونده شود و کپی آن ي مدارك باید یک کپی هم موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از مطابقت به شما برگردانده می از همه: توجه 
 .ي رسمی انگلیسی شده باشند ي مدارك فارسی باید ترجمه کلیه

 شناسنامه ایرانی :1

 گذرنامه :2
 .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد اعتبار گذرنامه باید حتماً شش ماه بیشتر از تاریخ خاتمه

 .ها مهر ویزا خورده، تهیه کنید نطور صفحاتی که در آ کپی را باید از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین

 سه قطعه عکس رنگی :3
ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك موجود  کننده ي درخواست چه اسامی همراهان در گذرنامه چنان: توجه 
 .باشد

خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم تر از سه خ، کمعکس رنگی، زمینه سفید، تمام ر: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی
 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 60در  40داشته باشد، در ابعاد 

 .طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد

 نامه دعوت :4
 .نامه را براي شما ارسال کند دوست مقیم آلمان شما باید اصل فرم دعوتخانواده یا 
مانند سند مالکیت، (ي رزرو هتل براي تمام مدت اقامت در آلمان یا مدارکی که نشان دهد شما صاحب مسکن در آلمان هستید  نامه ندارید، برگه اگر دعوت

 قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت

 .ي کتبی و رسمی پدر یا مادر یا قیم قانونی کنند، اجازه ه تنها یا به همراه شخص ثالثی سفر میبراي کودکانی ک :5

 .اسناد رسمی شغلی و منابع مالی :6
 این میزان بر اساس حداقل حقوق روزانه ضرب در تعداد روزهاي اقامت در آلمان تعیین. مدت و قصد سفر باید با سطح امکانات مالی متناسب باشد: توجه

 .گردد می
ارائه )انداز  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت: براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع  -

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست گواهی بانکی ساده به
مشروح عملیات بانکی ماه (حساب بانکی  ، فیش حقوق ماه قبل و صورت خ دقیق شروع به کار و مدت مرخصیتاری(گواهی اشتغال به کار : بگیران  براي حقوق -

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست  ارائه گواهی بانکی ساده به(انداز  و یا دفترچه حساب پس آخر
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  ارائه گواهی بانکی ساده به(و یا دفترچه حساب پس انداز  مشروح عملیات ماه آخر(حساب بانکی  صورت کارت صنفی، : براي کارکنان مستقل و مشاغل آزاد  -
 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست

انداز متکفل  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  گواهی کار، صورت: دار یا فرزندان زنان خانه( براي اشخاص تحت تکفل  :7
 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست ارائه گواهی بانکی ساده به( شوهر، پدر(

 .گواهی اشتغال به تحصیل: آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان  براي دانش :8

اي بیشتر نیز زمان احتیاج  چند هفته انجامد؛ ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارك ي مدارك به منظور صدور روادید دو هفته به طول می بررسی اولیه
 .باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش کنسولی، مشخص شده است که شما واجد دریافت روادید هستید یا خیر

 : ها هستند بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این
 : بیمه مسافرتی

هاي  هاي پزشکی، هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت این بیمه باید هزینه. ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند ان روادید باید بیمهمتقاضی
حداقل پوشش . باشدهاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر  احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه

کننده در آلمان نیز  اي معتبر در کشور آلمان داشته باشد؛ در ضمن شخص دعوت گذار باید نماینده شرکت بیمه. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی
 .ي مسافري را با یک شرکت بیمه در آلمان انجام دهد تواند بیمه می

 .و برگشت به مقصد آلمانبلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت 
 .ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

ها را  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن گري براي دریافت روادید ارائه کرده امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به کشور آلمان، مدارکی را که به کنسول: توجه 
پس فراموش نکنید . تمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك آلمان به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنندبه همراه نداشته باشید، اح

 .مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید
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 شرایط اخذ ویزاي توریستی فرانسه

 

  

شان را دارند؛ مدت اعتبار ویزا سه ماه است و متقاضی  رد که قصد سفر گردشی به فرانسه یا دیدار با اعضاي خانوادهگی ویزاي توریستی فرانسه به افرادي تعلق می
 .باید زودتر از تمام شدن نود روز اقامت مجاز در فرانسه، خاك این کشور را ترك کند

از طریق سایت اینترنتی  -به منظور مصاحبه –درخواست وقت مالقات . گیرد براي روادید توریستی فرانسه، حضور متقاضی ضروري است و مصاحبه انجام می
ي مورد نظر را آماده کند و به همراه سایر مدارك در روز مالقات به همراه  ي صفحه شده ي چاپ گیرد و متقاضی باید بعد از ثبت درخواست خود، نسخه انجام می

 .داشته باشد

توان از بخش روادید سفارت فرانسه یا از طریق سایت سفارت  این فرم را می. ي، پر کردن فرم تقاضاي روادید استاولین مرحله براي درخواست روادید هر کشور
 .تهیه کرد

 .اي پر شود کنید، براي هر کدام از اعضا باید فرم جداگانه اگر خانوادگی سفر می: توجه 
و تحویل بخش روادید  یک اصل و یک فتوکپی از هر کدام( ه بر فرم، به همراه داشته باشید مدارك مورد نیاز مدارکی که باید در اولین وقت مالقات سفارت، عالو

 : ، شامل موارد زیر استماند ي مربوطه در سفارت می شود و کپی در پرونده اصل مدرك بعد از مطابقت به شما بازگردانده می(بدهید 

 شناسنامه ایرانی :1

 گذرنامه :2
 .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد اید حداقل دو ماه بیشتر از تاریخ خاتمهاعتبار گذرنامه ب: توجه 

 .ها مهر روادید خورده، تهیه کنید طور صفحاتی که در آن کپی را تنها از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین
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 دو قطعه عکس رنگی :3
ده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك موجود ي روادید ذکر ش کننده ي درخواست چه اسامی همراهان در گذرنامه چنان: توجه 
 .باشد

خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم تر از سه عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی
 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 45در  35داشته باشد، در ابعاد 

 .طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد

 .نامه را براي شما ارسال کند ي شما باید اصل فرم دعوت خانواده یا دوست مقیم فرانسه: نامه  دعوت :4
مانند سند مالکیت، (اقامت در فرانسه یا مدارکی که نشان دهد شما صاحب مسکن در فرانسه هستید  ي رزرو هتل براي تمام مدت نامه ندارید، برگه اگر دعوت

 .قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت

 .ي کتبی و رسمی پدر یا مادر یا قیم قانونی کنند، اجازه براي کودکانی که تنها یا به همراه شخص ثالثی سفر می :5

 .ع مالیاسناد رسمی شغلی و مناب :6
این میزان بر اساس حداقل حقوق روزانه ضرب در تعداد روزهاي اقامت در فرانسه تعیین . مدت و قصد سفر باید با سطح امکانات مالی متناسب باشد: توجه

 .گردد می
ارائه (انداز  و یا دفترچه حساب پس رمشروح عملیات بانکی ماه آخ(حساب بانکی  سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت: براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع 

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست گواهی بانکی ساده به
 مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  ، فیش حقوق ماه قبل و صورت تاریخ دقیق شروع به کار و مدت مرخصی(گواهی اشتغال به کار : بگیران  براي حقوق

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست  ارائه گواهی بانکی ساده به(انداز  و یا دفترچه حساب پس
  ارائه گواهی بانکی ساده به(و یا دفترچه حساب پس انداز  مشروح عملیات ماه آخر(حساب بانکی  صورت کارت صنفی، : براي کارکنان مستقل و مشاغل آزاد 

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست

انداز متکفل  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  گواهی کار، صورت: دار یا فرزندان زنان خانه( راي اشخاص تحت تکفل ب :7
 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست ارائه گواهی بانکی ساده به( شوهر، پدر(

 .گواهی اشتغال به تحصیل: دانشجویان آموزان دبستانی و دبیرستانی و  براي دانش :8

 .باید دو تا فرم مربوطه را از بخش روادید سفارت یا از روي سایت دریافت نمایند : ها ملیت فرانسوي دارد براي افرادي که فرزند و یا همسر فرزند آن :9

اي بیشتر نیز زمان احتیاج  دور قطعی و تکمیل مدارك چند هفتهانجامد؛ ممکن است تا ص ي مدارك به منظور صدور روادید دو هفته به طول می بررسی اولیه
 .باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش کنسولی، مشخص شده است که شما واجد دریافت روادید هستید یا خیر

 : ها هستند بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این
 : بیمه مسافرتی

هاي  هاي پزشکی، هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت این بیمه باید هزینه. ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند متقاضیان روادید باید بیمه
حداقل پوشش . رهاي منطقه شنگن معتبر باشدهاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشو احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه

کننده در فرانسه  اي معتبر در کشور فرانسه داشته باشد؛ در ضمن شخص دعوت گذار باید نماینده شرکت بیمه. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی
 .ي مسافري را با یک شرکت بیمه در فرانسه انجام دهد تواند بیمه نیز می
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 .ما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد فرانسهبلیط هواپی
 .ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

ها را به  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن گري براي دریافت روادید ارائه کرده امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به فرانسه، مدارکی را که به کنسول: توجه 
پس فراموش نکنید . همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك فرانسه به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنند

 .مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید

 شرایط اخذ ویزاي توریستی یونان

 

ي  شود و متقاضی اجازه گیرد که قصد بازدید از کشور یونان را دارند؛ این ویزا معموالً به صورت یک ماهه صادر می دي تعلق میروادید توریستی یونان به افرا
 .اقامت بیشتر از سی روز بعد از تاریخ صدور ویزا را ندارد

 .تنها به صورت تلفنی داده خواهد شدوقت مصاحبه . گیرد و حضور متقاضی ضروري است در صورت تقاضاي ویزاي یونان، مصاحبه انجام می

سایت سفارت یونان  اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است؛ جهت درخواست ویزاي یونان، فرم مربوطه را باید از وب
 .دانلود نمایید

 .اي پر کنید داگانهکنید، براي هر کدام از اعضاء باید فرم ج چه خانوادگی سفر می چنان:  توجه
 .فرم تقاضاي روادید در دو نسخه باید تکمیل شود

 :همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است عالوه بر فرم(مدارك موردنیاز مدارکی که باید در هنگام انجام مصاحبه 
ي روادید شما در سفارت  ها در پرونده شود و کپی آن انده میي مدارك باید یک کپی هم موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از مطابقت به شما بازگرد از همه: توجه 

 .یونان خواهد ماند
 .ي رسمی انگلیسی شده باشند ي مدارك فارسی باید ترجمه کلیه

 شناسنامه ایرانی :1

 .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد گذرنامه ؛ اعتبار گذرنامه باید حتماً شش ماه بیشتر از تاریخ خاتمه :2
 .ها مهر ویزا خورده، تهیه کنید طور صفحاتی که در آن د از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همینکپی را بای
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 سه قطعه عکس رنگی :3
ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك موجود  کننده ي درخواست چه اسامی همراهان در گذرنامه چنان: توجه 
 .باشد
خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم تر از سه عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم: هاي ضروري عکس مورد نظر یویژگ

 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 45در  35داشته باشد، در ابعاد 
 .روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد طبق مقررات شنگن، عکس شما بر

 .اسناد رسمی شغلی و منابع مالی :4
ارائه )انداز  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت: براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع  -

 .حساب با تاریخ گشایش تنهایی کافی نیست گواهی بانکی ساده به
مشروح عملیات بانکی ماه (حساب بانکی  ، فیش حقوق ماه قبل و صورت تاریخ دقیق شروع به کار و مدت مرخصی(گواهی اشتغال به کار : بگیران  براي حقوق -

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست  ارائه گواهی بانکی ساده به(انداز  و یا دفترچه حساب پس آخر
  ارائه گواهی بانکی ساده به(و یا دفترچه حساب پس انداز  مشروح عملیات ماه آخر(حساب بانکی  صورت کارت صنفی، : ان مستقل و مشاغل آزاد براي کارکن -

 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست

انداز متکفل  و یا دفترچه حساب پس لیات بانکی ماه آخرمشروح عم(حساب بانکی  گواهی کار، صورت: دار یا فرزندان زنان خانه( براي اشخاص تحت تکفل  :5
 .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست ارائه گواهی بانکی ساده به( شوهر، پدر(

 .گواهی اشتغال به تحصیل: آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان  براي دانش :6

 ي رسمی انگلیسی ترجمه(یک سند مالکیت  :7

ي بررسی مدارك و صدور ویزا در حدود صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود و  انجامد؛ هزینه ي مدارك به منظور صدور روادید سه هفته به طول می یهبررسی اول
نسولی، اي بیشتر نیز زمان احتیاج باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش ک ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارك چند هفته

 .مشخص شده است که شما واجد دریافت روادید هستید یا خیر
 : ها هستند بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این

 : بیمه مسافرتی
هاي  هاي پزشکی، هزینه زگشت به میهن تحت مراقبتهاي احتمالی با این بیمه باید هزینه. ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند متقاضیان روادید باید بیمه

حداقل پوشش . هاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه
 .اي معتبر در کشور یونان داشته باشد گذار باید نماینده شرکت بیمه. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی

 .بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد یونان
 .ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

ها را  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن ردهگري براي دریافت روادید ارائه ک امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به کشور یونان، مدارکی را که به کنسول: توجه 
پس فراموش نکنید . به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك یونان به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنند

 .مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید
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  :یلی اطالعات تکم

 :همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است عالوه بر فرم(مدارکی که باید در هنگام انجام مصاحبه 

ي روادید شما در سفارت  ها در پرونده شود و کپی آن ي مدارك باید یک کپی هم موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از مطابقت به شما بازگردانده می از همه: توجه
  .یونان خواهد ماند

  .ي رسمی انگلیسی شده باشند ي مدارك فارسی باید ترجمه کلیه

  شناسنامه ایرانی  : یک

  .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد گذرنامه ؛ اعتبار گذرنامه باید حتماً شش ماه بیشتر از تاریخ خاتمه  : دو

  .رده، تهیه کنیدها مهر ویزا خو طور صفحاتی که در آن کپی را باید از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین

  سه قطعه عکس رنگی  : سه

ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك موجود  کننده ي درخواست چه اسامی همراهان در گذرنامه چنان: توجه
  .باشد

خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس همتر از سه  عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی
  .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر، فاصله میلی 45در  35داشته باشد، در ابعاد 

  .طبق مقررات شینگن، عکس شما بر روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد

  .اسناد رسمی شغلی و منابع مالی: چهار

ارائه (انداز  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت: براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع -
  .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست گواهی بانکی ساده به

مشروح عملیات بانکی ماه (حساب بانکی  ، فیش حقوق ماه قبل و صورت به کار و مدت مرخصیتاریخ دقیق شروع (گواهی اشتغال به کار : بگیران  براي حقوق -
  .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست  ارائه گواهی بانکی ساده به(انداز  و یا دفترچه حساب پس آخر

  ارائه گواهی بانکی ساده به(و یا دفترچه حساب پس انداز  ماه آخرمشروح عملیات (حساب بانکی  صورت کارت صنفی، : براي کارکنان مستقل و مشاغل آزاد -
  .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست

انداز متکفل  و یا دفترچه حساب پس مشروح عملیات بانکی ماه آخر(حساب بانکی  گواهی کار، صورت: دار یا فرزندان زنان خانه(براي اشخاص تحت تکفل : پنج
  .با تاریخ گشایش حساب تنهایی کافی نیست ارائه گواهی بانکی ساده به( شوهر، پدر(

  .گواهی اشتغال به تحصیل: آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان براي دانش: شش
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  ي رسمی انگلیسی ترجمه(یک سند مالکیت : هفت

اي بیشتر نیز زمان احتیاج  ن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارك چند هفتهانجامد؛ و ممک ي مدارك به منظور صدور روادید سه هفته به طول می بررسی اولیه
 .باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش کنسولی، مشخص شده است که شما واجد دریافت روادید هستید یا خیر

 نکات مهم

 :ها هستند مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این

  :افرتیبیمه مس

هاي  هاي پزشکی، هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت این بیمه باید هزینه. ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند متقاضیان روادید باید بیمه
حداقل پوشش . ه شینگن معتبر باشدهاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطق احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه

  .اي معتبر در کشور یونان داشته باشد گذار باید نماینده شرکت بیمه. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی

  .بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد یونان

  .ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

ها را  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن گري براي دریافت روادید ارائه کرده امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به کشور یونان، مدارکی را که به کنسول: هتوج
پس فراموش نکنید . جلوگیري کنند به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك یونان به دلیل همراه نداشتن مدارك

  .مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید

  شرایط و نحوه اخذ ویزا براي کشور یونان

  اخذ تایید یه پذیرش در دانشگاه هاي یونان، دارا بودن روادید تحصیلی و ارائه تضمین مالی: تحصیلی

مرکز امر ارزشیابی . یرش با توجه به مدت زمان اعالم شده، توسط دانشگاه ها و در دفاتر دانشگاه ها انجام می پذیرددر مقاطع باالتر از لیسانس ثبت نام وپذ
تقریبا همه مدارك تحصیالت عالی در . مدارك خارجی جهت بررسی صالحیت پذیرش مدارك داوطلبان خارجی تحصیل در مراکز عالی این کشور، فعالیت دارد

 .شیابی قرار می گیرد و به دانشگاهها اعالم میگردداین مرکز مورد ارز
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 شرایط اخذ ویزاي توریستی ایتالیا

 

  

فراموش نکنید که ویزاي توریستی به شما . شود که با هدف گردشگري، قصد اقامت چند روزه تا سه ماهه را دارند ویزاي توریستی ایتالیا، شامل افرادي می
 .اشتغال در ایتالیا، احتیاج به صدور مجوز کار دارید دهد و براي ي کار نمی اجازه

توانید از بخش روادید کنسولگري سفارت ایتالیا در تهران تهیه  این فرم را می. اولین مرحله براي درخواست ویزاي هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي ویزا ست
 .کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر فرد به طور جداگانه تکمیل شود

 .ماند ها براي بررسی نزد بخش روادید می شود و کپی آن ي مدارك باید فتوکپی داشته باشید؛ اصل مدارك به شما بازگردانده می از کلیه: توجه

 شناسنامه ایرانی :1
 .ي رسمی شناسنامه با فتوکپی از تمام صفحات باید حتماً موجود باشد ترجمه: توجه

 گذرنامه :2
 .اید حداقل شش ماه بعد از تاریخ درخواست روادید باشداعتبار گذرنامه ب: توجه

 ها مهر ویزا طور صفحاتی که در آن کپی گذرنامه را تنها از صفحات یک تا پنج و همین
 .خورده، تهیه کنید

 سه قطعه عکس رنگی :3
 .در مدارك در نظر بگیرید ي متقاضی باشد، باید براي همراهان نیز دو قطعه عکس در صورتی که عکس همراهان در گذرنامه: توجه

 .عکس باید زمینه روشن، واضح و کامالٌ جدید باشد و با ظاهر فعلی متقاضی مغایرتی نداشته باشد

 .آدرس محل کار و منزل به طور دقیق :4
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 :اسنادي مبنی بر وضعیت شغلی متقاضی :5
 ي آخرین حکم کارگزینی ترجمه: براي کارمندان بخش دولتی ·
 گواهی اشتغال به کار:  بخش خصوصیبراي کارمندان  ·
 .ي شرکت به زبان انگلیسی، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی ي روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه ترجمه: هاي خصوصی براي صاحبان شرکت ·
 .المللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی کارت بین: ها براي دانشجویان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه ·
 ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی: براي مشاغل آزاد ·

 .ترجمه آخرین مدرك تحصیلی، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی :6

 مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی :7

 ترجمه یک سند مالکیت، دو سري کپی از اصل مدارك فارسی :8

 .میلیون ریال به ازاي هر فردنامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ هفتاد  ضمانت :9

ضوري ي مدارك احتیاج به وقت مالقات و انجام مصاحبه از بخش روادید سفارت ایتالیا دارید که باید با در دست داشتن اصل گذرنامه و به صورت ح براي ارائه
 .براي دریافت وقت مالقات اقدام کنید

 .اي هم بیشتر زمان ببرد کشد و ممکن است پاسخ قطعی نسبت به درخواست شما چند هفته می ي مدارك معموالً از سه هفته تا یک ماه طول بررسی اولیه
 :ها هستند بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این

 : بیمه مسافرتی
هاي  هاي پزشکی، هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت هزینهاین بیمه باید . ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند متقاضیان روادید باید بیمه

حداقل پوشش . هاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد احتمالی نیاز به درمان و یا هزینه
 اي معتبر در کشور ایتالیا داشته باشد؛ گذار باید نماینده هشرکت بیم. باشد هزار یورو می بیمه براي هر شخص مبلغ سی

 بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد ایتالیا
 ي هتل براي کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت

  کل هزینه روادید

  :اطالعات تکمیلی 

گذرنامه با  -2درخواست روادید به زبان التین با ذکر تاریخ امضاء و شماره تلفن و دو قطعه عکس،  فرم -1: روادید عادي جهت والدین فرزندان مقیم ایتالیا
فتوکپی بلیت هواپیما با قید تاریخ رفت و  -4فتوکپی اجازه خروج، همراه با ترجمه رسمی ایتالیایی آن  -3حداقل دو ماه اعتبار پس از پایان اعتبار روادید 

اصل گواهی صادره از اداره پلیس محل اقامت دعوت کننده و  -7فتوکپی شناسنامه پدر و مادر و ترجمه رسمی آن  -6رف فرد مقیم دعوتنامه از ط -5برگشت 
فتوکپی اجازه اقامت معتبر دانشجوي ایرانی  -8فتوکپی آن، دال بر توانائی به عهده گرفتن مخارج مربوط به مسکن، توانائی مالی و بازگشت به کشور مبداء 

 وت کنندهدع

روز اقامت ، براي یک یا چند بار ورود ، ظرف شش ماه ، دارنده این نوع روادید مجاز به ورود به کلیه کشورهاي عضو شینگن  90روادید عادي شینگن ، اعتبار 
 .است

 .شده در ویزا است روز اقامت ، براي یک یا چند بار ورورد به کشورهاي قید 90روادید شینگن با محدودیت ارزي با اعتبار حداکثر 
 .روز اقامت دارنده این نوع روادید مجاز است فقط به کشوري که برایش ویزا صادر شده وارد شود 90بدون محدودیت زمانی حداکثر  -روادید ملی 
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 روادید تکمیل شده ، یک قطعه عکس ، گذرنامه ، شناسنامه ، در صورت تاهل گذرنامه 

این بخشنامه هر ساله در فصل بهار به . گاه هاي ایتالیا براساس بخشنامه وزارت امور خارجه ایتالیا انجام می شودثبت نام خارجی ها در دانش :تحصیلی 
آزمون داراي دو بخش . قبولی در آزمون زبان ایتالیایی که سفارت برگزار می کند : شرط ورود به دانشگاه هاي ایتالیا . سفارتخانه هاي ایتالیا ابالغ می گردد

جهت شرکت در آزمون دارابودن دیپلم متوسطه نظام قدیم و با  . فقط قبول شدگان در بخش کتبی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند. و کتبی است شفاهی 
الی از طرف صدور روادید دانشجویی منوط به اخذ پذیرش از دانشگاه مورد نظر و ارایه ضمانت نامه م. گواهی دال برپایان دوره پیش دانشگاهی الزامی است

صدور این روادید به متقاضی . افرادي که مراحل مذکور را با موفقیت طی نموده اند ، بین ماههاي اگوست و سپتامبر روادیدشان صادر می گردد  . متقاضی است
جهت اطالعات تکمیلی ، . ت نام نماید امکان می دهد که در امتحان ورودي دانشگاه مورد نظر شرکت نموده و پس از قبولی در امتحانات ، در آن دانشگاه ثب

 . براي ثبت نام در کالسهاي زبان ایتالیایی که در سفارت ایتالیا برگزار می شود ، می توانید با سفارت تماس بگیرید
 .ر شده باشدفرم شناسنامه همسر ، فتوکپی صفحات اول گذرنامه ، نامه درخواست صدور روادید که در آن موقعیت شغلی متقاضی ذک: بازرگانی 

یا معرفی نامه از طرف مدیر شرکت که در آن موقعیت . کپی و اصل مدارك رسمی دال بر فعالیت متقاضی در ایران : اعضاي هئیت مدیره و متقاضیان شرکت 
ی دعوت کننده ، پرداخت بیمه شغلی نامبرده و دالیل سفر او ذکر شده باشد ، کپی و اصل مدارك دال بر روابط تجاري بین شرکت ایرانی و شرکت ایتالیای

 .مسافري
و فتوکپی اجازه خروج و مدارك ارزي دال بر دارا بودن میزان ارز الزم و  به ایتالیایی ( قطعه عکس ، فرم سفارت ، فتوکپی بلیت تائید شده ، ترجمه  2 :ترانزیت 

 . ید پر شده به زبان ایتالیایی با تاریخ ، امضا و شماره تلفنماه اعتبار ، فرم رواد 2کافی براي تمام مدت اقامت در ایتالیا ، گذرنامه با 

 نکات مهم

روادید شینگن باید . کلیه مراجعین هنگام درخواست روادید ، نوع ویزاي درخواستی را دقیقا قید نمایند، فرم ویزا را خوانا و بدون خط خوردگی پر نمایند :توجه 
 .وداز کشوري که مقصد اصلی مسافر است صادر ش

شینگن فقط افرادي که داراي دعوتنامه از شرکتها ، موسسات دولتی و خصوصی یا اشخاص حقیقی مقیم ایتالیا می باشند می توانند ، جهت اخذ ویزاي : توجه 
 ه نمایید به سفارت مراجع 11الی  8.30از ساعت  -جهت مصاحبه می توانید هر روز به جز جمعه و شنبه . به این کنسولگري مراجعه نمایند 

چند ساعته ، باید  داشتن روادید تردد فرودگاهی براي ایتالیا الزامی است و افرادي که قصد عبور از یکی از فرودگاههاي ایتالیا را دارند ، حتی براي توقف: تذکر 
 .قبال روادید تردد را از کنسولگري ایتالیا کسب کرده باشند

هستند و نیز دارندگان اجازه  S.E.E) و یا فضاي اقتصادي اروپا U.E) ه از یکی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپاافرادي که داراي اجازه اقامت معتبر ، صادر
 . اقامت ایاالت متحده آمریکا و کشور کانادا از قانون فوق مستثنی هستند
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   دبی( ویزاي امارات متحده عربی شرایط اخذ 

  
و نه توسط سفارت  می شودبر خالف سایر کشورهاي دنیا ویزا توسط اداره مهاجرت و وزارت کار صادر در دبی و سایر کشورهاي حوزه خلیج فارس، 

لذا قبل از . نیاز به ویزاي دبی براي ملیت هاي مختلف، تفاوت بسیاري دارد و قوانین مربوط به آن بدون اطالع قبلی تغییر می کنند. خانه هاي امارات در دنیا
بحرین، (ز افراد ساکن کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج تمامی مسافران به ج. سفر حتما اطالعات الزم را کسب نمایید و نسبت به تهیه ویزا اقدام نمایید

 . می بایست ویزا تهیه نمایند کویت، قطر، عمان و عربستان سعودي

و بدین  قاضا کننده ویزا را به عهده بگیردبراي صدور ویزا به هر علتی مثل تجارت، سیاحت و غیره، شخص، شرکت و یا سازمانی در دبی می بایست ضمانت ت
لذا . معروف است "کفیل"این مسئول در امارات به نام . مال و قانونا مسئول مسافر شناخته می شوند و باید مسافر را در تاریخ مقرر از کشور خارج کنندترتیب ع

اینکه از نزدیکان مسافر اول . کفیل در دو صورت می تواند براي مسافر ویزا درخواست نماید. براي صدور ویزا یک کفیل الزم است که واجد شرایط کفالت باشد
در روش دوم بر اساس رابطه هاي کاري و تجاري، . باشد که در این صورت باید فرم نسبیت از سفارت مربوطه دریافت کند و یا رابطه تجاري داشته باشد

ه ویزاهاي توریستی و یا زیارتی توسط خطوط الزم به یادآوري است ک. سازمانهاي دولتی و شرکتهاي خصوصی می توانند براي مسافر خود درخواست ویزا نمایند
 به همین علت آژانسهاي مسافرتی از کلیه مسافرین دوبی خود ضمانت اخذ می نمایند(هوایی، هتل ها و یا آژانس هاي مسافرتی درخواست می شود 

  انواع ویزا
  ویزاي موقت   •
  ویزاي دائم   •

     Visit Visaویزاي زیارتی  - 3  ویزاي توریستی - 2رانزیت ویزاي ت - 1: ویزاي موقت خود به سه نوع تقسیم می شود
  
این ویزا قابل تمدید . این ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی صادر می شود. روز است و روز ورود و خروج محاسبه نمی شود 14مدت این ویزا : ویزاي ترانزیت -1

  .در صورت عدم استفاده در این مدت از درجه اعتبار ساقط می شودروز می باشد و  14اعتبار این ویزا از تاریخ صدور، . نمی باشد
  
کشور ذکر شده در قسمت ویزاي  33این ویزا به ایرانیان و شهروندان . این ویزا یک ماهه می باشد و امکان تجدید زمان آن وجود ندارد: ویزاي توریستی -2

 .زیارتی تعلق نمی گیرد
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را در هنگام ورود  ویزاي زیارتی(شهروندان کشورهاي ذیل، می توانند ویزاي خود . نیان و اتباع سایر کشورها صادر می گردداین ویزا جهت ایرا: ویزاي زیارتی  -3
 .به فرودگاه دبی دریافت نمایند

 -اسپانیا  -هنگ کنگ -لوکزامبورك  -ئد سو -ایسلند  - آندورا  -واتیکان  -کره جنوبی  -سان مارینو  -ایرلند    -آمریکا  -نیوزلند -کانادا -ژاپن -ایتالیا -آلمان
 نروژ - فنالند -دانمارك  - انگلستان  -موناکو  -فرانسه  -پرتغال  -اتریش  -مالزي  - سنگاپور - بلژیک  - استرالیا  -یونان  -لیختن اشتاین  -سوئیس  -برونئی 

با پرداخت شارژ  "معموال.(همراه پدر و یا همسر خود قصد سفر داشته باشندسال معموال جلوگیري می شود مگر اینکه  30از صدور ویزا براي زنان مجرد زیر  
  .ویزا دریافت ویزا میسر می شود

  .سال نیز بسیار مشکل می باشد 55صدور ویزا براي افراد باالي   • 
  .از مسافر اخذ می شوددرهمی به ازاء هر روز تاخیر  100در صورت عدم ترك کشور در تاریخ مقرر، در فرودگاه دبی یک جریمه   • 
را دارید، می بایست ویزاي ورود به همان شهر را تقاضا  ..ابوظبی، شارجه و (در صورتی که قصد ورود به کشور امارات از طریق فرودگاه شهري غیر از دبی  

 .نمایید

 

 خودشان و پدر یا مادر یا همسرشان ه اول و دومصفح(کپی شناسنامه : سال 30براي خانم هاي زیر  –یک قطعه عکس + گذرنامه  : مدارك مورد نیاز

دریافت  در صورتی که به هر دلیلی حتی یک روز بیشتر از مدت اعتبار ویزا در امارات بمانید، بر خالف قوانین امارات متحده عربی است و عالوه بر : توجه
  .اهید شدي نقدي براي هر روز اقامت بیشتر، دچار دردسرهاي قانونی دیگري نیز خو جریمه
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 شرایط اخذ ویزاي توریستی هند

  

 

India Visa ویزاي توریستی به مسافر . گیرد که به قصد گردش و بازدید، تقاضاي سفر به این کشور را دارند ویزاي توریستی هندوستان به افرادي تعلق می
 .دهد نمیي کار در کشور هندوستان یا اقامت بیش از مدت زمان اعتبار ویزا را  اجازه

جهت تقاضاي . شود و امکان تمدید آن در کشور هندوستان وجود ندارد روادید توریستی هند از طریق سفارت هندوستان در تهران به صورت یک ماهه صادر می
 .ك و اخذ ویزا اقدام نمایدتواند نسبت به تحویل مدار گیرد؛ نماینده یا وکیل متقاضی می روادید هند، حضور متقاضی الزامی نیست و مصاحبه انجام نمی

این فرم باید در دو نسخه و براي هر کدام از همراهان به صورت جداگانه . اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است
 .تکمیل شده و عکس متقاضی نیز به آن الصاق گردد

بهتر . چنین قبل از تعطیالت نوروز، ممکن است بررسی مدارك و صدور ویزا زمان بیشتري بطلبد ستان و همهاي تاب به دلیل تعداد زیاد متقاضیان در ماه: توجه
 .ها توجه داشته باشید کردن تاریخ سفر، به این زمان است براي قطعی
 مدارك موردنیاز

شود و کپی  اصل مدارك بعد از بررسی بازگردانده می. اشدها یک سري کپی موجود ب ي رسمی انگلیسی شده و از تمامی آن ي مدارك فارسی باید ترجمه کلیه
 .ماند ي شما در سفارت هندوستان می ها در پرونده آن

 شناسنامه ایرانی :1
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طور  کپی را باید از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین. گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از پایان مدت زمان ویزاي درخواستی باشد :2
 .ها مهر روادید خورده تهیه کنید صفحاتی که در آن

 دو قطعه عکس رنگی :3
ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك  کننده ي درخواست در صورتی که اسامی همراهان در گذرنامه: توجه

 .موجود باشد
خوانی  ماه پیش گرفته شده باشد، کامالً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم تر از سه گی، زمینه سفید، تمام رخ، کمعکس رن: هاي ضروري عکس مورد نظر ویژگی

 .متر میلی 32ي بین سطح باالي سر و چانه در تصویر صورت  متر،فاصله میلی 60در  40داشته باشد، در ابعاد 

 .آدرس محل سکونت، شغل و محل کار متقاضی به صورت کامل و دقیق :4

 بلیط رفت و برگشت به مقصد هند :5

 .رزرواسیون قطعی هتل براي مدت اقامت موردنظر :6

ي صدور روادید  هزینه. کشد شود تا صدور ویزا عموماً بین پنج تا هفت روز کاري طول می از زمانی که مدارك الزم تحویل بخش ویزاي سفارت هندوستان می
 .شود ارك از متقاضی اخذ میي مد هشتاد هزار تومان است که زمان ارائه

ها را  اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن گري براي دریافت روادید ارائه کرده امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به کشور هند، مدارکی را که به کنسول: توجه 
پس فراموش نکنید . به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنندبه همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك هند 

 مدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید
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  شرایط اخذ ویزاي توریستی تایلند
  

 
مدت اعتبار ویزاي توریستی، سه ماه پس از صدور . رددگ شوند، صادر می ویزاي توریستی تایلند براي افرادي که به قصد گردشگري وارد کشور پادشاهی تایلند می

اجناس  -کیلوگرم30یعنی  –ي مجاز گمرکی  روز در تایلند اقامت داشته باشید، از اماکن توریستی دیدن کنید و به اندازه 60یا  30توانید به مدت  است و می
در مورد روادید تجاري یا روادید ( شود؛  می نیست و وقتی براي مصاحبه تعیین نمیبراي درخواست روادید توریستی، حضور متقاضی الزا. دلخواه خود را بخرید

 .بلندمدت، مقررات متفاوت است و حضور متقاضی به منظور مصاحبه ضروري است
 .ق قانون با شما برخورد خواهد شدي کار، اقدام به اشتغال نمایید، طب دهد و در صورتی که بدون اجازه روادید توریستی به شما امکان کار و تجارت نمی: توجه

 .توانید از سایت سفارت پادشاهی تایلند در ایران دریافت کنید این فرم را می .اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است
 .شودفرم تقاضاي روادید باید در دو نسخه و براي هر کدام از مسافران به طور جداگانه تکمیل 

 :ها هستند مدارك موردنیاز مدارکی که عالوه بر فرم تقاضاي روادید باید به بخش روادید کنسولگري پادشاهی تایلند، ارائه دهید، این

 .باید حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد: گذرنامه  :1

 .ک عددی: ي فعلی متقاضی باشد  عکس واضح زمینه روشن که کامالً شبیه به چهره :2

 .بیست هزار بات براي هر فرد و چهل هزار بات براي هر خانواده: اسنادي مبنی بر منابع مالی متقاضی :3

 .بلیط رفت و برگشت قطعی شده :4
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. ار تومان استي ویزاي فوري شصت هز ي ویزاي عادي سی هزار تومان و هزینه گردد؛ هزینه روادید کشور پادشاهی تایلند به دو صورت عادي و فوري صادر می
 .برد صدور ویزاي عادي یک هفته و صدور ویزاي فوري یک یا دو روز کاري زمان می

 :توجه
 .ي مهاجرت بروید و تقاضاي تمدید روادید یا تغییر نوع روادید بدهید اگر به هر دلیلی، قصد اقامت بیشتر از مدت زمان قانونی ویزا را داشته باشید، باید به اداره -
. ي ورود مجدد بگیرید دت زمان ویزاي شما باقی مانده باشد و تصمیم دارید به خارج از تایلند سفر کوتاهی داشته باشید و دوباره برگردید، باید اجازهاگر از م -

 :مدارکی که براي این کار نیاز دارید. ي مهاجرت مراجعه کنید براي دریافت این مجوز، باید به اداره
 ي ویزا و مهر آخرین ورود لی، صفحهي اص صفحه( کپی گذرنامه  ·
 .شود ؛ در اداره مهاجرت به شما داده میTM-8 فرم تکمیل شده ·
 .بات براي چند بار ورود مجدد 3800بار ورود مجدد و مبلغ  بات براي یک 1000پرداخت مبلغ  ·
کند اقامت غیرقانونی شما یک روز  د، بر خالف قانون است و فرقی نمیدر صورتی که به هر دلیلی، بیشتر از مدت زمان روادید، در تایلند اقامت داشته باشی -

  .رو خواهید شد باشد یا یک ماه؛ اگر توسط پلیس متوقف شوید با دردسرهاي زیادي روبه

 شرایط اخذ ویزاي کشور چین

  

 

  

 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی .1

 ویزاي تجاري .2
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 ویزاي تحصیلی .3

 ویزاي گروهی .4

 انفرادي ویزاي .5

 مدارك ویزا

 ماه اعتبار 6اصل گذرنامه با حداقل  -1

 اصل و کپی دعوتنامه رسمی -2

 Application Form) فرم پر شده مخصوص سفارت -3

 عکس رنگی تمام رخ با زمینه روشن الصاق شده به فرم -4

 اصل بلیط رفت و برگشت یا رزرواسیون بلیط به همراه کپی-5

 ل اقامترزرواسیون هتل مح -6

 نکات مهم

ماه، فرم سفارت،  6شرکت در تورهاي مسافرتی، داشتن دعوتنامه رسمی، گذرنامه معتبر تا حداقل : توریستی -شرایط و نحوه اخذ ویزا براي کشور چین عادي
دعوتنامه از : بازرگانی. ماه فاصله باشد 6ر یک عکس، بلیت رفت و برگشت، تقاضاي روادید حداقل یک هفته قبل از مسافرت به سفارت ارائه شود بین هر دو سف

 -پذیرش از دانشگاه چین: مدارك دال بر سابقه همکاري با چین، بلیت رفت و برگشت، مدارك توریستی تحصیلی. شرکت چینی به سفارت تلکس یا فکس شود
  نگی شماره دفتر فره. براي اطالعات بیشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگی سفارت مراجعه فرمایید

 روادید یا دعوتنامه از کشور مقصد و یا داشتن یادداشت دولت: ترانزیت
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  ویزاي شینگن شرایط اخذ 

  
لوکزامبورگ، نروژ، هلند و یونان،  سوئد، فرانسه، فنالند، اسپانیا، ایسلند، ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغال، دانمارك، اتریش، :کشورهاي گروه شینگن عبارتند از

ویزاهائی که از طریق هر کدام از کشورهاي فوق صادر گردد براي بقیه . لیتوانی، مالت و مجارستان جمهوري چک، لتونی، لهستان،  ی، اسلوواکی، اسلوونی،استون
  .ویزاي شینگن می باید از طریق کنسولگرهاي یکی از کشورهاي گروه شینگن صادر گردیده باشد. کشورهاي گروه شینگن معتبر می باشد

 .ستندین ویزا مخصوص کسانی است که قصد دارند به کشورهاي محدوده شینگن وارد شوند و ساکن یا اتباع کشورهایی غیر از کشورهاي محدوده شینگن ها

الیا و کشورهاي و همچنین ساکنین و اتباع قاره استر …غیر از چند کشور معدود مثل کلمبیا، پرو، بولیوي و(البته ساکنین و اتباع کشورهاي قاره آمریکا 
 .روز به این کشورها وارد و یا خارج شوند 90ژاپن،کره جنوبی و مالزي نیازي به اخذ ویزاي شینگن ندارند و می توانندبه مدت حداکثر 

تاریخ اعتبار ویزاي شما  اگر. روزه است 90یک ویزاي شینگن داراي دو تاریخ مشخص است، یکی تاریخ اعتبار ویزا و دیگري تعداد روزهاي مجاز ویزا که حداکثر 
همچنین تعداد دفعات ورود شما به . گذشته باشد حتی اگر تعداد روزهاي مجاز ویزاي شما هنوز باقی مانده باشد، ویزاي شینگن شما باطل تلقی می گردد

است و  سینگل(به معنی یکبار ورود  1کد . باشدیا ارقام باالتر و یا نامحدود  2،1محدوده شینگن در ویزاي شما توسط یک کدمشخص می شود این کد می تواند 
و ارقام باالتر به معنی آن  2کد . یعنی اینکه پس از یکبار ورود و خروجتان از شینگن، ویزایتان بدون توجه به تاریخ اعتبار و روزهاي مجاز آن باطل خواهد شد

و پس از استفاده از تعداد دفعات مجاز ورود، ویزایتان بدون توجه به تاریخ اعتبار و است که به دفعاتی که در ویزا مشخص شده می توانید به شینگن وارد شوید 
به معنی ورود نامحدود به محدوده شینگن است و شما می توانید در مدت اعتبار ویزا و تعداد روزهاي  مالتیپل(کد نامحدود . روزهاي مجاز آن باطل خواهد شد

 .خارج شویدمجاز درون ویزایتان به شینگن وارد و 
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 : نوع صادر می شود 4انواع ویزاي شینگن هم مهم است، ویزاي شینگن در 

ویزاي ترانزیت است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را ندارد و می تواند فقط در یکی از فرودگاههاي شینگن پرواز خود را تعویض و راهی : A ویزاي نوع
 .کشوري در خارج از شینگن گردد

را  ویزاي عبور است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را دارد و میتواند از شینگن بعنوان منطقه عبوري استفاده نماید تا از طریق زمینی خود : B عویزاي نو
 .به کشور دیگري غیر شینگن برساند

 .ویزاي توریستی است که اکثر ایرانیان با آن وارد شینگن می شوند : C ویزاي نوع
 .ویزاي بلندمدت است که معموال تجار و بازرگانان ازآن استفاده می کنند تا بتوانند در طی سال بارها به شینگن وارد و از آن خارج شوند : D ویزاي نوع

طریق سفارت  روز در محدوده شینگن بمانید، دیگر نیازي به ویزاي شینگن ندارید بلکه باید درخواست اقامت بدهید و از 90توجه کنید که اگر بخواهید بیش از 
ماه خارج از شینگن بمانید تا بتوانید مجددا  3روز اقامت خود در محدوده شینگن استفاده کنید، باید حتما  90پیگیر مراحل اقامتی خود باشید، درضمن اگر از 

 .ریافت کنیدالبته در صورت داشتن دالیل ویژه می توانید براي حداکثر یکسال هم ویزاي شینگن د. ویزاي شینگن دریافت کنید

لی از فرانسه وارد داشتن ویزاي شینگن لزوما به معنی تضمین ورود به محدوده شینگن نیست، یعنی اینکه اگر شما ویزاي شینگن خود را از یونان گرفته باشید و
. را به کشوري در خارج از شینگن اخراج کنند شینگن شوید مقامات مرزي شینگن در فرانسه می توانند به دالیلی کامال قانونی به شما اجازه ورود نداده و شما

هزینه هاي  مسافر ورودي به شینگن باید همیشه خود را آماده سواالت احتمالی از جمله هدف از سفر، آدرس محل اقامت و مدارکی دال بر توانایی پرداخت
 .اقامت نماید

می باشد که البته باید براي اخذ آن پرینت  C از طریق تور مسافرتی و اخذ ویزاي نوع ساده ترین راه اقدام. براي اخذ ویزاي شینگن راههاي مختلفی وجود دارد
 .ز سفر باشدحساب بانکی، پرینت آخرین فیش حقوقی، چک بانکی در وجه آژانس و یا سند ملکی به نام خودتان را از قبل آماده کنید تا ضمانت برگشتتان ا

می  …ازدید از فامیل، دریافت دعوت نامه از یک شرکت معتبر مبنی بر حضور در یک نمایشگاه بین المللی و راههاي دیگر، دریافت دعوت نامه رسمی جهت ب
 .باشند

و اجازه سفر به به تازگی خبرگزاري آسوشیتد پرس به نقل از یک مرکز معتبر مطالعاتی در سوئیس گزارش داده است که کشور ایران از نظر شانس دریافت ویزا 
 .در رتبه یکی مانده به آخر فهرست شانس دریافت ویزا قرارگرفته است کشور دنیا بدون ویزا 14با اجازه سفر به (دنیا دیگر کشورهاي 

کشور جهان بدون نیاز به ویزا مشترکا اول هستند و کشورهاي آلمان، ایرلند  130برطبق این گزارش رسمی، کشورهاي فنالند، دانمارك وآمریکا با اجازه سفر به 
همچنین کشورهاي عراق، سومالی، اتیوپی، کامبوج، برمه، . کشور جهان بدون نیاز به ویزا به ترتیب در رتبه هاي بعدي قرار دارند 129ئد با اجازه سفر به و سو

 .در فهرست باالي ایران قرار دارند و کشور جنگزده افغانستان در قعر جدول پس از ایران جاي دارد…پاکستان و

 تحصیلی ، تجاري وگروهی –ن ویزاي اروپا شینگ

 شینگن(اخذ ویزاي تحصیلی و تجارتی وگروهی از کشور اروپایی 
و یا انگلستان هستید با مشاوران ما تماس بگیرید تا با بهترین و ارزانترین  اتحادیه اروپا(اگر قصد خروج از کشور و زندگی در کشورهاي عضو پیمان شینگن 

 .راه،شما را راهنمایی نمایند

 14قراردادي است که در  "معاهده شینگن.به تمامی کشورهاي عضو پیمان اروپا سفر نمایید EU Schengen Visa) ا میتوانید با اخذ ویزاي شینگن اروپاشم
دن مرزها و میالدي جهت ورود آزاد ساکنین کشورهاي اروپایی بدون نیاز به ویزا و کاهش مشکالت رفت و آمد آنها از جمله برچیده ش 1985ژوئن سال 

مرز بین فرانسه و  –در لوکزامبورگ  "شینگن"نزدیک شهري به نام  "ماسل"روي رودخانه  "پرنسس ماري آسترید"ایستگاههاي بازرسی مرزي، درعرشه کشتی 
لمان شرقی و غربی، مجددا با میالدي پس از اتحاد آ 1990اکتبر سال  3کشور آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ رسید و در  5به امضاي  –آلمان 

 .امضاي آلمان متحد تکمیل گردید
 : کشور 28کشورهاي عضو محدوده شینگن عبارتند از 

ان، اتریش، استونی، اسلواکی، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنالند، دانمارك، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارست
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 .اسلوانی، چک، ایسلند، مالت و یونان
میالدي چهار کشور قبرس ، بلغارستان ، رومانی و سوئیس به طور کامل مفاد این پیمان را قبول کرده اند و رسماً وارد  2009همچنین الزم به ذکراست در سال 

 .شینگن شده اند
 .پیمان خواهند شدوارد این  2011پیش بینی می شود که انگلستان و ایرلند جنوبی تا سال 

کشور یعنی  27کشورهاي عضو اتحادیه اروپا شامل ! اشتباه نمود کشور  28 ) را نباید با کشورهاي محدوده شینگن کشور  27( کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 
دلیل ویزاي ساکنین و اتباع این سه کشور جهت  کشور رومانی، انگلستان و ایرلند می باشند، بهمین 3بعالوه  بجز نروژ و ایسلند(کشور از محدوده شینگن  24

 .ورود به منطقه شینگن بی اعتبار است و این افراد باید هنگام ورود و خروج از کشورهاي محدوده شینگن مورد کنترل مرزي قرار بگیرند

امل بلژیک، قبرس، فنالند، فرانسه، آلمان، هلند، مالت، کشور اروپایی استفاده می شود که ش 15در حال حاضر تنها در  "یورو"جالب است بدانید که واحد پولی 
 .لوکزامبورگ، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، یونان، اسلوانی، ایرلند و پرتقال می شود

پس براي ورود  گنکشورهاي نظیر لیختن اشتاین، کرواسی، صربستان، مقدونیه، اوکراین، مولداوي و آندورا نه عضو اتحادیه اروپا هستند و نه عضو محدوده شین
 .یزاي شینگن دارندبه این کشورها نیاز به ویزاي جداگانه دارید و ساکنین و متعاقبا اتباع این کشورها نیز براي ورود به سایر کشورهاي اروپایی نیاز به و
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  اتریششرایط اخذ ویزاي کشور 

 

 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی.1 

 ویزاي بازرگانی.2

 زشکیویزاي پ.3

 ویزاي تحصیلی واقامت.4

 مدارك ویزا

قطعه عکس، گذرنامه با شش ماه اعتبار، مبلغی براي تائید به مدرك، مدرکی دال بر  3دعوتنامه تایید شده به وسیله یک دفتر اسناد رسمی، : توریستی-عادي
 رزرو بلیت

ذرنامه با شش ماه اعتبار، بلیط رفت و برگشت، مبلغ روادید ترانزیت ، دو عدد فتوکپی دعوتنامه از شرکت معتبر اتریشی شامل تعهد قبول هزینه ها، گ: بازرگانی
  .از بلیت

متقاضیانی که از طریق وزارت امور -گذرنامه معتبر-قطعه عکس 3-بلیت رفت و برگشت-پیش پرداخت هزینه ها-دعوتنامه از پزشک یا بیمارستان: پزشکی
  .افت روادید خواهند داشتخارجه اقدام کنند شانس بیشتري براي دری

فتوکپی از صفحات پاسپورت، دو قطعه عکس، آخرین مدرك تحصیلی، پذیرش دانشگاهی، شناسنامه، حواله ازدواج، گواهی : روادیدي تحصیلی و اقامت اتریش
 .یعدم سوء پیشینه، گواهی صحت مزاج، مدارك مالی جهت تامین مخارج در اتریش، فرم تقاضا پر شده به زبان آلمان
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 ویزاي توریستی انگلستانشرایط اخذ 

 

  

U K Visa خواهند به این کشور سفر کنند گیرد که با هدف گردش و تفریح یا دیدار با خانواده می ویزاي توریستی کشور انگلستان به افرادي تعلق می. 
ي ویزاي انگلستان را الزم است که به صورت آنالین در وبسایت فرم تقاضا .اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است

ي تعیین وقت مالقات، به طور خودکار به نشانی اینترنتی که در زمان تکمیل فرم  بعد از انجام مراحل آنالین ، در مورد نحوه. گري تکمیل نمایید اینترنتی کنسول
 .گردد اید، وقت مالقات تعیین شده ارسال می وارد کرده

فراموش نکنید فقط متقاضی . نگاري ضروري است ي ویزا و انجام انگشت شده حضور متقاضی جهت تسلیم مدارك، پرداخت هزینه در زمان مالقات تعیین: وجهت
 .ي گذرنامه در وقت تعیین شده پذیرفته خواهد شد روادید با نام و شماره

باید در زمان مالقات تحویل سفارت بریتانیا کنید  -اید ه به صورت آنالین تکمیل نموده و چاپ کردهک –مدارك موردنیاز مدارکی که عالوه بر فرم تقاضاي روادید 
 .ي رسمی انگلیسی رسیده باشند و از تمامی مدارك یک نسخه کپی در پرونده موجود باشد ي مدارك فارسی باید به ترجمه به شرح زیر است؛ کلیه

 شناسنامه ایرانی :1

 گذرنامه :2
 .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد عتبار گذرنامه باید حداقل دو ماه بیشتر از تاریخ خاتمها: توجه 

 .ها مهر روادید خورده، تهیه کنید طور صفحاتی که در آن کپی را تنها از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین

 :کننده شخصی ي مدارك پشتیبانی کلیه :3
 .مدت و بلندمدت بانکی هاي کوتاه ي سپرده انداز و کلیه هاي پس هاي بانکی، دفترچه حساب غال، صورتمانند اسناد مالکیت، مدارك مربوط به اشت

 :میزبان  کننده مدارك پشتبانی :4
زم است نامه باشد، ال ي دعوت وضعیت مالی و وضعیت مهاجرت فرستنده  دهندي نامه دارید، مدارکی را که نشان در صورتی که براي سفر به کشور انگلیس دعوت

 .که در زمان مالقات همراه داشته باشید

بعد از صدور ویزا، مدارك . دهند ها نزد بخش روادید سفارت خواهد ماند و بابت آن به شما رسید تحویل می آن  ي شما به همراه کپی اصل مدارك و گذرنامه
ریزي تاریخ  بنابراین این مساله را هنگام برنامه. روز کاري به طول انجامد 20ا بررسی مدارك به منظور صدور ویزا ممکن است ت. گردانند اصلی را به متقاضی برمی

 .سفر به خاطر داشته باشید
 .فرم تقاضاي روادید باید براي هر کدام از متقاضیان به صورت جداگانه تکمیل شود: توجه

نمایید، مسئولین سفارت اجازه دارند عالوه بر رد درخواست شما، براي در صورتی که اطالعات یا مدارك جعلی تحویل بخش روادید سفارت بریتانیا در تهران 
 .هاي شما براي هر گونه روادید انگلستان جلوگیري به عمل آورند مدت ده سال از تمامی درخواست
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 :انواع ویزاهاي توریستی کشور انگلستان

 .ت گردش و یا تفریح قصد سفر به کشور انگلستان را دارند صادر می گردداین نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جه: ویزاي توریستی 
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور انگلستان را ندارند

خود قصد سفر به کشور انگلستان را دارند  این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت دیدن افراد فامیل و بستگان: ویزاي توریستی خانوادگی 
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور انگلستان را ندارند. صادر می گردد

سفر به کشور انگلستان را این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت بازدید از یک نمایشگاه یا کنفرانس کاري قصد : ویزاي توریستی کاري 
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور انگلستان را ندارند. دارند صادر می گردد

د سفر این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت مراجعه به یک بیمارستان تخصصی یا یک کلینیک تخصصی قص: ویزاي توریستی پزشکی 
 .دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور انگلستان را ندارند. به کشور انگلستان را دارند صادر می گردد

  ویزاي کشور سوئد  اخذشرایط 

 
تواند به منظور مالقات اقوام و  این ویزا می. کرد توان در مدت کوتاهی به سوئد و سایر کشورهاي عضو پیمان شینگن سفر ویزا، مجوزي است که با داشتن آن می

  .کلیه شهروندان خارج اروپا نیاز براي سفر به سوئد به ویزا نیاز دارند. دوستان، سفر توریستی، حضور در کنفرانس و یا بازدید کاري باشد
 

  براي دریافت ویزاي سوئد به چه چیزهایی نیاز است؟

 :ز ویزا در سوئد عبارت است ازموارد عمومی براي دریافت هر نوع ا

 .مانده باشد ماه به انقضاي آن باقی 3پاسپورت معتبر که حداقل  *    
البته این  .کرون براي هر روز در نظر گرفته است 370یورو معادل  40کشور سوئد این مبلغ را .(پول کافی براي زندگی و مسافرت برگشت به کشور خود *    

 .ر منزل اقوام خود در سوئد اقامت خواهد داشت و یا برخی عوامل دیگر قابل کاهش استمبلغ در صورتی که شخص د
 بیمه مسافرتی *    
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 :سواالت ضروري که هنگام درخواست ویزا باید به آنها پاسخ دهید

 خواهید از سوئد بازدید کنید؟ چرا می *    
 چه مدت مایل به ماندن در سوئد هستید؟ *    
 ما در مدت سفر چگونه تامین خواهد شد؟هاي ش هزینه *    
 چه پاسپورتی دارید و چه مدت معتبر است؟ *    
 پس از بازدید از سوئد به کدام کشور سفر خواهید کرد؟ *    
 را دارید؟ پس از خروج از سوئد(آیا شما اجازه سفر به کشور مقصد  *    

 انواع ویزاي کوتاه مدت

 تانویزاي بازدید اقوام و دوس *    
 بازدید کنفرانس و کاري *    
 بازدید جهت درمان پزشکی *    

 بازدید کنفرانس و کاري
 مصاحبه(مربوط به کنفرانس و یا جلسه نامه(براي درخواست ویزاي بازدید کنفرانس، شرکت مربوطه یا مرجعی که کنفرانس را برقرار می کند باید دعوتنامه

 :امه باید حاوي اطالعاتی در مورد متقاضی باشددعوتن. کاري را به متقاضی ارسال کند

 مشخصات فردي *    
 علت دیدار از سوئد *    
 مدت زمان بازدید از سوئد *    
 هاي متقاضی را در سوئد بعهده خواهد داشت چه کسی مسئولیت تامین هزینه *    

 سفر به منظور درمان پزشکی
. تحویل سفارت شود   نیز تکمیل شده و همراه درخواست ویزا“ سی”اي موسوم به برگ ضمیمه  فرم ویژه اگر هدف از سفر به سوئد درمان پزشکی است باید

درمانی قرار همچنین یک گواهی پزشکی نیز باید از سوئد ارائه شود که نشان دهد چه زمانی قرار است متقاضی در سوئد تحت درمان پزشکی قرار گیرد و چه 
تواند در آن کشور تحت درمان  یک گواهی پزشکی صادره از کشور محل سکونت ارائه شود که نشان دهد شخص متقاضی نمی عالوه باید به. است انجام گیرد
 .هاي احتمالی پس از آن در سوئد سپرده مالی وجود دارد همچنین باید نشان داده شود براي درمان مذکور و مراقبت.مذکور قرار گیرد

 هزینه صدور ویزا
این مبلغ در صورت عدم دریافت ویزا . هزینه دارد کرون سوئد 550حدود (یورو  60به یک کنسولگري یا سفارت سوئد براي اغلب متقاضایان  تسلیم تقاضاي ویزا
 .مسترد نخواهد شد

 افراد مبري از پرداخت هزینه
 :افراد زیر بطور کامل از پرداخت هزینه معاف هستند

 کودکان کمتر از شش سال -
همچنین آموزگارانی که با آنها همراه . محققان مشروط بر آنکه هدف آنها از سفر انجام تحقیقات علمی باشد(انشجویان و دانشجویان محقق د, دانش آموزان -

 هستند مشروط بر آنکه هدف از سفر آنان تحصیل یا آموزش باشد
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این و سوئیس نیز از پرداخت هر گونه هزینه براي تقاضاي ویزاي خود معاف لیختن اشت, ایسلند, خویشاوندان یک تبعه کشورهاي اتحادیه اروپا به اضافه نروژ -
 :افراد زیر بعنوان خویشاوند محسوب می شوند. اینگونه متقاضیان باید نوعی گواهی مبنی بر اثبات پیوند زناشویی یا قرابت خانوادگی ارائه کنند. هستند

 زوجه و همزي, زوج *    
 ل یا فرزندان بزرگتري که براي تامین معاش وابسته به والدین خود هستندسا 21فرزندان کمتر از  *    
 والدینی که از لحاظ مالی به فرزندان خود در سوئد وابسته هستند *    

 مرجع تصمیم گیرنده در مورد ویزا
اگر نمایندگی سوئد در خارج . ن تصمیم گیري می کندهایی با سایر کشورهاي منطقه شنگ در اغلب موارد نمایندگی سوئد در خارج از کشور پس از انجام کنترل

 .از کشور در مورد تصمیم گیري در مورد تقاضانامه نامطمئن باشد آن را براي اتخاذ تصمیم به اداره مهاجرت در سوئد ارسال خواهد نمود

 صدور ویزا چه مدت طول می کشد؟
کند  اداره مهاجرت توصیه می. ور بسته به فشار کاري و دیگر مسائل ممکن است متفاوت باشدزمان صدور ویزا معموال دو هفته است ولی سفارت سوئد در هر کش

  طی تعطیالت تابستانی و از ماه. جهت اطمینان از دریافت به موقع ویزا باید درخواست، حداقل دو ماه قبل از سفر به سفارت و یا کنسولگري سوئد تسلیم شود
 .تر باشد طوالنیجوالي تا آگوست این مدت ممکن است 

 تمدید ویزا 
کرون براي  500کرون براي بزرگسال و  1000کند که هزینه آن  اداره مهاجرت به جاي تمدید ویزا، اجازه اقامت جدید براي دیدار از خویشاوندان صادر می

 .سال است 18کودکان زیر 

 شکایت از تصمیم رد تقاضاي ویزا
به اضافه سوئیس می توانند نسبت به  ئی اس اس(هاي اقتصادي اروپا  همچنین خویشاوندان یک تبعه منطقه همکاري فقط خویشاوندان یک تبعه اتحادیه اروپا و

اعتراضنامه توسط دادگاه مهاجرت مورد . رد درخواست ویزا به اداره مهاجرت اعتراض کنند و فقط تصمیم صادره از سوي اداره مهاجرت قابل اعتراض است
 :افراد مشروح زیر خویشاوند محسوب می شوند .رسیدگی قرار می گیرد

 زوجه و همزي, زوج *    
 سال یا فرزندان بزرگتري که براي تامین معاش وابسته به والدین خود هستند 21فرزندان کمتر از  *    
 والدینی که از لحاظ مالی به فرزندان خود در سوئد وابسته هستند *    

  .تنها راه این است که تقاضاي جدیدي را تسلیم نمایند. درخواست ویزا اعتراض کنند سایر افراد نمی توانند نسبت به رد
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   مالزيشرایط اخذ ویزاي کشور 

  

  
 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی . 

 ویزاي کاري .2

 ویزاي امور اجتماعی .3

 ویزاي تحصیلی .4

 مدارك ویزا

 :ران شما باید براي سفر خود به ترتیب زیر برنامه ریزي نماییدبراي دانشجویان پس از دریافت پذیرش دانشگاه، در ای

فعال تنها پرواز مستقیم از تهران به کواالالمپور متعلق به شرکت ایران ایر است )تهیه بلیط رفت و برگشت یکساله براي خود و خانواده به مقصد کواالالمپور  .1
روز از طریق دبی و دوحه به کواالالمپور پرواز دارند، به مطلب  3یمایی امارات و قطر ایرویز نیز هفته اي البته شرکتهاي هواپ. که سه روز در هفته انجام می شود

 .تاریخ پرواز خود را چنان تعیین کنید که حداقل یک هفته قبل از تاریخ ثبت نام در مالزي حضور داشته باشید. کواالالمپور مراجعه کنید -پرواز هاي تهران

 .در فرودگاه قبل از پرواز می توانید عوارض را به بانک شبانه روزي داخل فرودگاه پرداخت کنید: ض خروج از کشورپرداخت عوار .2

شما می توانید این . معموال همراه با نامه پذیرش شما، فرمهاي تعیین سالمت شما نیز توسط دانشگاه براي شما ارسال می گردد : انجام معاینات پزشکی .3
در صورتیکه براي شما فرم معاینات پزشکی ارسال نشده بود، توصیه می شود حتما . ر تهران انجام داده و نتایج آنرا در روز ثبت نام تحویل نماییدآزمایشها را د

این مدارك توسط  .و همچنین یک آزمایش کامل ادرار به همراه داشته باشید.. یک عکس سینه، یک آزمایش کامل خون از نظر بیماریهاي قند، هپاتیت، ایدز و 
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 .دانشگاه معموال هنگام ثبت نام در خواست می شود

 گرفتن ویزاي توریستی در فرودگاه کواالالمپور .4

این پروسه باید در مدت زمان تعیین شده براي ویزاي توریستی ( دریافت ویزاي دانشجویی از دانشگاه و تبدیل ویزاي توریستی به دانشجویی توسط دانشگاه  .5
 نشگاه تکمیل شودتوسط دا

یان دوره خانواده دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی نمی توانند تحت پوشش ویزاي تحصیلی همسر خود قرار بگیرند و این امر فقط براي دانشجو: توجه
 .فوق لیسانس و دکترا امکان پذیر است

 نکات مهم

. ماهه صادر میشود و نیاز به مراجعه به سفارت مالزي در تهران براي اخذ ویزا نمی باشد 3ویزاي توریستی در حال حاضر در خود فرودگاه کواالالمپور به ایرانیان  
 .این ویزا فقط براي ورود به مالزي براي اقامت سه ماهه در مالزي معتبر است
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  اندونزيشرایط اخذ ویزاي کشور 

  

  
  

 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی.1 

 انیویزاي بازرگ.2

 مدارك ویزا

 ماه اعتبار از زمان پرواز 7با حداقل  Passport(اصل گذرنامه 

  ي سفید رنگی تمام رخ با زمینه 6*4سه قطعه عکس 

  هاي اول و دوم و توضیحات شناسنامه کپی از صفحه

 ي صاحب چک  یک فقره چک به همراه اصل و کپی گذرنامه(ضمانت بازگشت 

 نکات مهم

 .دعوتنامه معتبر به تایید وزارت امور خارجه یا وزارت کشور اندونزي، از طرف اقوام نزدیک براي متقاضی فرستاده شده باشد: یتوریست - عادي 

  چهار قطعه عکس، فتوکپی گذرنامه، بلیت دو سره، کپی از صفحات مشخصات صاحب گذرنامه

 دعوتنامه از طرف شرکت اندونزیایی: بازرگانی
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  برزیلر شرایط اخذ ویزاي کشو

  
 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی 

 ویزاي بازرگانی .2

 مدارك ویزا

 .ماه اعتبار، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در ایران به زبان انگلیسی 6قطعه عکس، گذرنامه معتبر با حداقل  3نسخه فرم سفارت،  2: توریستی -عادي  1

قطعه عکس و بقیه مدارك مانند  3نسخه فرم سفارت،  2.به شماره فاکس یاتلکس سفارت فرستاده شود“ مادعوتنامه از شرکت برزیلی باید مستقی: بازرگانی
 توریستی هزینه روادید

 نکات مهم

اده در صورت مثبت بودن جواب، عملکرد حساب بانکی شش ماه گذشته فتوکپی صفحات مهر شده پاسپورت هزینه تلکس، درخواست روادید توسط تلکس فرست
 .در صورت مثبت بودن جواب ارائه بلیت رفت و برگشت و هزینه روادید مورد نیاز است.ی یک ماه پاسخ داده می شودو ط
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  فیلیپینشرایط اخذ ویزاي کشور 

  
 مشخصات ویزا

 ویزاي عادي -1

 ویزاي تجاري -2

 مدارك ویزا

 پاسپورت. 1

  میلیون تومان 3حداقل یاگواهی حساب بانکی  ماشین, زمین, خانه(سند مالکیت . 2

  دعوتنامه. 3

 رنگی زمینه روشن 4*  6قطعه عکس 2. 4

 نکات مهم

 ویزاي توریستی کشور فیلیپین یکماه می باشد که می توان آنرا تا سه ماه تمدید کرد
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  هلندشرایط اخذ ویزاي کشور 

  
 مشخصات ویزا

 ویزاي توریستی -1

 ویزاي تجاري -2

 ویزاي خانوادگی -3

 رك ویزامدا

به عالوه گذرنامه یا اجازه نامه  با حداقل سه ماه اعتبار(گذرنامه یا اجازه نامه مسافرت که توسط تمامی کشورهاي عضو منطقه به رسمیت شناخته شده باشد   
ثبات دارا بودن امکانات مسافرت مسافرت همسر متقاضی در صورت تاهل ارائه شود، یک فرم درخواست روادید پر شده بعالوه یک قطعه عکس گذرنامه اي، ا

و یا بلیت وسیله حمل ونقل زمینی که با آن شخص متقاضی می تواند از منطقه شینگن خارج شده و به کشور دیگر وارد شود،  بلیت رفت و برگشت با هواپیما(
 . داثبات دارا بودن بیمه درمانی معتبر، در موارد ویژه ممکن است ارائه مدارك دیگر نیز نیاز باش

 نکات مهم

معروفند بین یک تا نود روز  شینگن(شرایط روادید براي مسافرت به منطقه کشورهاي بلژیک، پرتغال، فرانسه، آلمان، لوکزامبرگ، هلند، اسپانیا که به منطقه 
نوادگی، طول اقامت از تاریخ اولین ورود نباید در اقامت یا سفر عبوري از برخی کشورهاي منطقه، روادید کوتاه مدت یا مسافرت به منظور توریستی، تجارتی، خا

به ضمیمه درخواست براي صدور روادید مدارك باید به سفارت خانه کشور مورد نظر ارائه شود، بدون اینکه محل اول ورود . هر نیم سال از سه ماه تجاوز کند
قبل از مراجعه به سفارت خانه . شید، باید مدارك به سفارت کشور مقصد داده شودمورد نظر باشد، اگر قصد اقامت در هیچکدام از کشورهاي منطقه را نداشته با

 .هاي منطقه شینگن باید روادید کشور مقصد را دریافت کرده باشید
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  م؟سفر کنی متوانی ویزا به کدام کشورها می بدون

 ه چند کشور دنیا می توانند بروند؟اما ایرانیان بدون رواید ب. لغو روادید، یکی از بهترین راه هاي جلب توریست است

کشور نیز با صدور روادید در فرودگاه یا  18همچنین ورود به . کشور جهان بدون روادید سفر کرد 25به  با گذرنامه ایرانی می توان در حال حاضر
 .مرز زمینی آن ها امکان پذیر است

 :وجود دارد به تفکیک قاره آمده استدر جدول زیر نام کشورهایی که امکان سفر ایرانی ها بدون روادید 

 کشور قاره

 سیشل - جمهوري دموکراتیک کنگو  آفریقا

 کوزوو  -گرجستان  اروپا 

 سري النکا- عمان -مالزي -مالدیو - کردستان عراق -ترکیه آسیا 

 ونزوئال  -نیکاراگوئه -هائیتی -گویان -اکوادور -دومینیکا -کاستاریکا -بولیوي آمریکا 

 ایاالت فدرال میکرونزي - تووالو -ساموآ -پاالئو -نیووي  - جزایر کوكوسیه اقیان

 

 :روادید برخی کشورها هم در مرز صادر می شود که در جدول زیر آمده است

 نام کشور قاره

 اوگاندا -توگو -تانزانیا -موزامبیک -ماداگاسکار -کنیا -جیبوتی -کومور -کیپ ورد آفریقا

 -سوریه -تیمور شرقی - نپال -ماکائو - الئوس -اندونزي-بنگالدش -یجانآذربا-ارمنستان آسیا
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  جمهوري اسالمی ایران در کشور سفارتخانه هاي خارجی مقیم آدرس و تلفن 
 

 نشانی نمابر تلفن کشور ردیف

 آذربایجانجمهوري  1
22215191  

22212554 
 4پالك . فرمانیه، خ اندرزگو، خ شهید وطن پور 22217504

 آرزانتینجمهوري  2

22575555  

22577433  

22575932  

22575935 

   

22577432 

   

 11دروس، خ یار محمدي، کوچه قو،  پالك 

 آلمانجمهوري فدرال  3

39991920  

39991140 

39990000 

 324خ فردوسی، پالك  39991890

4  

   

  

دفتر حفاظت منافع 
 در ایران آمریکا

22542178     
22565273 

 39، پالك گلستان پنجم(ان، خیابان شهید موسوي پاسدار 22580432

   

5  

  

 اتریشجمهوري 
22750038  

22750040-42 
 8نیاوران، خ مقدسی، خ زمانی، بن بست میر ولی، پالك  22705262

   

6 
 اردنپادشاهی 

88088356  

88088351 
 7، زرافشان شمالی، کوچه دوم، پ 4شهرك قدس، فاز  88080496

   

7 
 1خ جمهوري  اسالمی، خ رازي، خ استاد شهریار ، پالك   66700657 66704833 ارمنستانجمهوري 

8  

   

  

جمهوري شرقی 
 اروگوئه

 5بزرگراه آفریقا، بلوار مینا،  پالك  88782321 88679690-91

www.ParsBook.org



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                هرست               فویزاي کشورهاي جهان                                                  اخذراهنماي   

 

59 
 

 ازبکستانجمهوري  9
22832071 
22299780 

 6اقدسیه، خ بوستان، کوچه نسترن، پالك  22299158

 4-22568681 اسپانیاپادشاهی  10
22568017  

22568018 

   

دروس، بلوار شهرزاد، خ کماسایی، کوچه اول شرقی، پالك 
10 

 83863666 استرالیا 11
88720484 
88720490 

  13، پالك 23خ خالد اسالمبولی ، خ 

12 

   

  اسلوواكجمهوري 

  

22424847  

22411164 
 34ك خیابان ولی عصر،  زعفرانیه، خ سرلشگر فالحی، پال 22406496

13 

   

  اسلوونیاجمهوري 

  

 28نارنجستان هشتم، پ . پاسداران،  میدان فرمانیه 22290853 22836042

14 

   

 افریقايجمهوري 
 جنوبی

22702866_9 
22719558  

22719516 
 5تجریش،  خ ولی عصر، باغ فردوس، خ یکتا، پالك 

15 

   

جمهوري اسالمی 
 افغانستان

88502666  
88735040  

88737531  

88737151 

88735600  

88733088 
 خ دکتر بهشتی، خ پاکستان، نبش خ چهارم

16 

   

  اکوادورجمهوري 

  

26203177  

26203178 
26203179 

خ ولیعصر، رو  به روي پارك ملت، خیابان ماندال، مهیار، 
 66پالك 

17 

   

جمهوري دموکراتیک 
 الجزایرخلق 

 6ولنجک، خ شانزدهم، پالك  22420017 16- 22420015

18 

   

متحده  اماراتدولت 
 عربی

88781333 -4  

88788515 
 355ولی عصر، خ وحید دستگردي ، پالك  88789084
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 210خ قائم مقام فراهانی ، پالك  88718822 88716865 اندونزي 19

20 

   

 انگلستانپادشاهی 

  

64052000  

64052219 

64052289 

64052405 

64052289  

64052287 
 198خ فردوسی ، پالك 

 اوکراین 21

22417905  

22417901 

22404083 

22417920 – 22 

22417921  

22404081 

22404082 

 44، پالك 20و  18خ ولنجک، میان خیابان هاي  

 اوگانداجمهوري  22
22633198  

22600465 
22009764 

، بلوار دلیري، خ نونهاالن، کوچه ناز، پالك ظفر(خ دستگردي
19 

23 

   

 ایتالیاجمهوري 

  

 81خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، پالك  66726961 7 -66726955

24  

  

   

 ایرلند

  

22803835 
22297618 
22286933 

 5خ شهید لواسانی، خ بازدار، بن بست ناهید، پالك 

 بحرینپادشاهی  25
88773383 
88775365 
88772079 

88779112 
 88880276 

آفریقا، قبل از جهان کودك ، نبش کوچه زوبیان، پالك 
248 

26 

   

جمهوري فدراتیو  
 برزیل

 26زعفرانیه، خ ولیعصر، خ شهید فالحی، خ یکتا،  پالك  22752009 22753108 -10

 دارالسالم برونئی 27
88797946 
88798456 

 7بلوار آفریقا،  بلوار مینا،  پالك  88770162
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 22751382 22752229 بالروسجمهوري  28
خ آبان،  کوچه . ي، خ شهید طاهرزعفرانیه(خ شهید فالحی 

 1آذر، پالك 

 بلژیک 29
22041617  
22049247 
22040073 

 157و155، پالك هاي  فرشته( الهیه، خیابان شهید فیاضی 22044608

30 

   

 بلغارستانجمهوري 

  

88775662 
88775037 

88779680 
ولی عصر، شهید دکتر عباسپور، خ نظامی گنجوي،  پالك 

 16و 18

31 
جمهوري  مردم 

 الدشبنگ
 58میدان ونک ، خ ونک، جنب کوچه مریم،  پالك  88039965 6 -88063073

32 
  و بوسنیجمهوري 

 هرزگوین

88092728  

88086929-30 
 485شهرك غرب، ایران زمین، خ چهارم، کوچه آبان، پالك  88092120

 88685073 88685070 بولیويجمهوري  33
طبقه  79ك سعادت آباد، میدان کوثر، کوچه قره تپه اي، پال

 دوم

34 
جمهوري اسالمی  

 پاکستان
91- 66941388 

66944888 

66944898  

66944889 

خ دکتر حسین فاطمی، کوچه اعتماد زاده،  . امیرآباد  شمالی
 پالك یک

 پرتغال 35
61 – 22764060  

22582760 
 16دروس، خ هدایت، کوچه روزبه،  پالك  22552668

36 
جمهوري 

 تاجیکستان
22299584 
22834650 

22809299  

22809249 
 10کوچه سوم، پالك . نیاوران، خ شهید زینالی

 تایلندپادشاهی  37
77643297- 9  

77531433 
 4بهارستان، کوچه استقالل، پالك  77532022

 ترکمنستان 38
22206731 
22206306 

 5فرمانیه، خ دکتر لواسانی، خ وطن پور، خ  براتی،  پالك  22206732

 کیهترجمهوري   39

35951100  

33111202 

33115351 

33117928  

35951136 
 337خ فردوسی، پالك 

 تونسجمهوري  40
22009203  
22632384 

 43،  پالك فرشته سابق(الهیه، خ شهید فیاضی  22631994
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 چکجمهوري  41
22288149  

22288153 
 199فرمانیه،  خ دکتر لواسانی، نبش یاس، پالك  22802079

42 

   

 چین جمهوري خلق

  

22291240  

22291241 

22292566 

 13پاسداران، نارنجستان هفتم، پالك  22290690

43 

   

 دانماركپادشاهی 

  

22601363  

22607020 
 28الهیه، خ دکتر شریعتی، خ دشتی، پالك  22640007

44 

   

 روسیه

  

66701161  

66701163 
 39خ نوفل لوشاتو، پالك  66701652

45 

   

 رومانی

  

77647570  

77534658 
 22خ بهارستان، خ فخرآباد، پالك  77535291

46 
  زالندنو

 نیوزیلند(
26122175-7 26121973 

نیاوران، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سوسن 
 34کوچه دوم پارك،  پالك 

47 

   

 زیمبابوهجمهوري 

  

 1610، خیابان زرافشان، پالك 4شهرك غرب، فاز  22049084 22027553-7

 نژاپ 48

88717922  

88717923 

88713396 

88721793 

 12خ بخارست، نبش خ پنجم، پالك  88713515

49 

 ساحلجمهوري  
  عاج

 کوت دیوار(

22404150  

22428794 
 4، پالك 18خ    ولنجک، 22400938
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50 

   

جمهوري دمکراتیک 
سوسیالیستی 

 سریالنکا

22569179  

22768630 

22768631 

 25پالك قیطریه، خ جهانتاب،  22540924

51 

   

 سوئد

  

22296802  

23712200 
22286021 

فرمانیه شمالی، خ  پاسداران،  خ بوستان ، نبش نسترن، 
 27پالك 

 سوئیس 52
22008333  

22008454 
 13الهیه، خ بوستان، خ شریفی منش ، کوچه یاسمن، پ  22006002

 88792331 88781183 -  4 سودان 53
به روي پمپ بنزین ، کوچه خ آفریقا ،  باالتر از ظفر ،  رو 

 39بابک بهرامی ، پالك 

54 

   

جمهوري عربی 
 سوریه

  

22059031 -2  

22055332 
 19خ آفریقا، خ ایرج، پالك  22059409

55 

   

 سومالی

  

 1خ شریعتی، خ  میرزاپور ، اول حدادیان، پالك   22245146 22673837

56 
   

 سیرالئونجمهوري 
 2خ فیروز بخش، خ باستان، خ کامران، پالك خ اقدسیه،  22282977 22291619

57 

   

 صربستان

  

 12ولنجک ، خ نهم، پالك  22402869 22412569-71

58 

   

 عراقجمهوري 

  

 خ ولیعصر، خ دمشق، خ شهید مظفر 88938877 88938865-6

59 
   

 عربستانپادشاهی 

22288543  

22299978 
22294691 

یه ، خ بوستان، خ نیلوفر، پالك پاسداران، بعد از سه راه فرمان
24 
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 سعودي

  

 عمانسلطنت  60

   

22056831-2 

22057641-2 

22056823 

   

22044672 

   

 12بلوار آفریقا، کوچه تندیس، پالك 

 غناجمهوري   61
22421447  

22175363 

22421448  

26218378 
 5زعفرانیه، خ امیري ثوري، پالك 

62 

   

 فرانسهجمهوري 

  

64094000 
64094092  

64094093 
 85خ حافظ، خ نوفل لوشاتو، پالك 

63 

   

 فلسطین

  

66464501  

66402513 
 145خ فلسطین، پالك  66465736

64 

   

 فنالند

  

 2، خ حدادیان، پالك سهیل سابق(خ شریعتی، خ میرزاپور  22236230 23512000

65 

   

 فیلیپینجمهوري  

  

 9خیام، پالك خ ولیعصر، باالتر از پارك وي، خ  22668990 22668774-6

66 

   

 قبرسجمهوري 

  

22219842  

22201240 
 194پالك  بوعلی سابق( تجریش، دزاشیب، شهید کریمی  22219843

 12نارنجستان پنجم ،  پالك   پاسداران، 22281720 22830354  قرقیزستانجمهوري  67
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 4پالك   دروس، خ هدایت، نبش کوچه مسجد،  22546400 4-22565933 قزاقستانجمهوري  68

 قطردولت  69
22051255-6  

22029336-7 
 4بزرگراه آفریقا، خ گل آذین،  پالك  22058478

 81520000 کانادا 70
81523399  

81523195 
 57خ استاد مطهري، خ شهید سرافراز،  پالك  

71 

   

 کرواسیجمهوري  

  

22589923  

22587039 
 19پالك  .  پاسداران،  بهستان یکم 22549199

72 

   

 کرهجمهوري 
 جنوبی(

  

 2ونک، مالصدرا، خ شیخ بهایی شمالی، دانشور غربی، پالك  88054899 88054900

73 

   

جمهوري دمکراتیک 
 خلق

 کره شمالی(کره 

  

22232120  

22234260 

22234261  

22230687 
 3بلوار قیطریه، کوچه تواضعی، بن بست اول، پالك 

74 

   

 کنیا

  

 13ریقا، خ مهیار، پالك خ آف 22047951 8_22049967 

75 

   

 کوباجمهوري 

  

  54غربی، پالك  17میدان نیاوران، خ خداوردي، خ    22282749

76 

   

 کوموراتحادیه 

  

 10خ دکتر شریعتی، خ ملک، پالك   77624411 77624400
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 9-88785997 کویت 77
88779167  

88782252 
 2/323آفریقا ، وحید دستجردي، پالك 

78 

   

 گرجستان

  

 92، پالك 2پاسداران، گلستان  22542692 22764129

79 

   

 گینهجمهوري 

  

 10خ شریعتی،  خ ملک ، پالك  77535743 77535744

 لبنانجمهوري  80

88908451  

88805902 

88906051 

 31خ شهید کالنتري ،  پالك  خ سپهبد قرنی ، 88907345

81 
   

 لهستانجمهوري 
 3و  1ریقا، خ پیروز، پالك بلوار آف 88788774 88787262-4

 لیبیجماهیري عربی   82

22201677  

22235505 

22235812 

 2کامرانیه جنوبی، بن بست  مریم،  پالك  22236649
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  http://www.mfa.gov.irوزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران  

 در مورد انواع ویزا اطالعاتی 

دهد با هدفی مشخص و براي مدت زمانی تعیین شده به یک کشور  لصاق شده و به فرد اجازه میروادید یا ویزا مدرکی است که به گذرنامه ا
  .ارائه داد  توان از روادید ترین تعریفی است که می این جمله ساده. خارجی سفر کند

عموما براي دریافت روادید باید مبالغی .اقدام کند موظف است در حین ورود به کشوري که ویزاي آن را دارد، نسبت به ارائه و ثبت ورود خود» روادید»  دارنده
  .روادید بستگی دارد پرداخت کرد که این مبلغ به نوع روادید، ملیت مسافر، تعداد دفعات ورود و خروج و مدت زمان اقامت ذکر شده در

  انواع روادید

ع سفر خود را مشخص کرده و به تناسب همین موضوع درخواست نوع خاصی کند، نو مسافران باید پیش از سفر به کشوري خارجی که از آنها روادید مطالبه می
  :ترین آنها به این شرح هستند شود که مهم به طور کلی ویزا یا روادید در انواع مختلفی صادر می. از روادید را بکنند

. کنند ریح و سیاحت اقدام به سفر به کشورهاي خارجی میشود که با هدف گذراندن تعطیالت و تف روادید گردشگري براي افرادي صادر می: روادید گردشگري
معموال براي صدور این روادید از مسافران درخواست . مدت زمان روادید گردشگري بین دو هفته تا شش ماه است و بستگی به شرایط کشور صادرکننده آن دارد

  . شود ارائه بلیت رفت و برگشت می

روز  شود که تنها قصد عبور از یک کشور را بدون توقف دارند و معموال مدت زمان این ویزا یک تا ده راي افرادي صادر میاین نوع روادید عموما ب: روادید عبور
  . است

سات شود که به قصد تجارت یا انجام کارهاي تجاري مانند بستن قراردادها یا شرکت در جل این نوع روادید براي بازرگانان و افرادي صادر می: روادید بازرگانی
معموال براي درخواست این نوع از روادید شما باید مدارك و مستندات شغلی . اقتصادي یا انجام امور مالی مربوط به بازرگانی قصد سفر به کشوري دیگر را دارند

  . الزم را در ارتباط با سفر خود به سفارتخانه کشور مقصد ارائه کنید

عموما براي صدور این نوع از ویزا فرد . کنند شود که به قصد ادامه تحصیل به کشوري دیگر سفر می رادي صادر میاین نوع از روادید براي اف: روادید دانشجویی
مدت ویزاي . ها یا موسسات آموزشی معتبر کشور مورد نظر پذیرش گرفته و به سفارتخانه ارائه کند متقاضی باید نسبت به اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه

شود پس از ورود به کشور محل تحصیل ، نسبت به دریافت مجوز اقامت  نوع دوره پذیرش شده دارد ولی معموال از دانشجو خواسته میدانشجویی بستگی به 
  .دانشجویی اقدام کند
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نی مشخص، به شود که با هدف کار و کسب درآمد و شغل در محلی مشخص شده از پیش و براي مدت زما این نوع ویزا براي افرادي صادر می: روادید کاري
فرد متقاضی باید گواهی تخصص مورد نیاز و همچنین نامه دعوت به کار . هاي زیادي است صدور ویزاي کار معموال داراي دشواري. کنند کشوري دیگر سفر می

  . رسمی از یکی از مراکز خصوصی یا دولتی کشور مقصد را در اختیار داشته باشد

معموال به دارنده .کنند شود که با انگیزه زیارت یکی از اماکن مقدس و مذهبی به کشور دیگري سفر می مسافرانی صادر میاین نوع روادید براي : روادید زیارتی
شود تا طی مدت اقامت خود تنها در یک یا چند شهر مشخص شده در ویزا که جنبه زیارتی دارد، اقامت کند و خارج شدن از  این نوع روادید اجازه داده می

  . هایی در بر داشته باشد تواند مجازات د نظر از نظر قانونی ممنوع بوده و میمحدوده مور

اي کلی براي آن  توان قاعده وجود دارد که شرایط آن بستگی مستقیم به کشور صادرکننده دارد و نمی. …البته انواع دیگري از ویزا نیز مانند ویزاي مهاجرت و
  . متصور شد

افت ویزاي خود در ابتدا مشخصات درج شده در روادید را کنترل کنید تا مغایرتی با مشخصات اصلی شما نداشته باشد و در خاطر داشته باشید پس از دری به
  . خاطر بسپارید مرحله بعد حتما از روادید خود چند نسخه کپی تهیه کرده و مشخصات آن را به

که باید تحت هر شرایطی در مدت زمان مشخص شده در آن نسبت به ترین نکته در این زمینه تاریخ خروج درج شده در روادید شماست  مهم
  .خروج از آن کشور اقدام کنید

  خارج از کشوربه مسافرت  اطالعات و توصیه هاي مهم جهت
 :جمهوري اسالمی ایران به مسافرین هاي مسافرتی وزارت امور خارجه  توصیه  :بخش اول 

 :رهاي خارج از کشور، نکات ذیل را مد نظر قرار دهندالزم است اتباع جمهوري اسالمی ایران در سف"

 هاي پر جمعیت، نشان ندادن پول در مجامع عمومی و مکان -

 هاي خلوت یا مشکوك، در مکان   اجتناب از رفت و آمد به تنهایی در شب و یا -

 هاي غیر از خودرو هاي نقلیه عمومی،  خودداري از سوار شدن در اتومبیل -

 . . . رك، پول و اشیاء پر ارزش ومراقبت از مدا -

به شما مراجعه نموده و پیشنهاد مساعدت به . . . عموما در هنگام ورود به کشور مقصد، افراد ناشناس و بعضا ایرانی با عناوین مختلف از جمله مترجم، راهنما و  -
 .ا نیز به ایشان بازگو ننمائیدگردد به آنها اعتماد ننموده و حتی هدف از مسافرت خود ر شما را دارند؛ توصیه می

شود جهت جلوگیري از ضرر و زیان و از بین رفتن حقوق خود  توصیه می. نمایند گذاري می با توجه به اینکه اتباع ایران در برخی از کشورها اقدام به سرمایه -
 .ده و امور تجاري خود را از طریق مراجع رسمی پیگیري نمائیدهاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور مشورت نمو قبل ازهر گونه اقدامی با نمایندگی

اع یا مقامات با توجه به آگاهی نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور از مقررات کشور متوقف فیه، در صورت بروز هرگونه مشکل تجاري با اتب -
 .نمائیدها استفاده  توانید از راهنمائی و مساعدت آن نمایندگی محلی می

گردد ضمن رعایت احتیاط و  ایران توصیه می   با توجه به افزایش کالهبرداري از اتباع ایرانی در کشورهاي مختلف و وجود خطرات مالی و حتی جانی، به اتباع -
  .اعتماد ننمائید. کنند نکات ایمنی، به افراد و گروههاي ناشناس که به عناوین مختلف به شما مراجعه می
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گردد از  هاي شناخته شده، به اتباع ایران توصیه می از طریق ارسال پست االکتریکی با استفاده از نام شرکت   اینترنتی   هاي ه به افزایش کالهبرداريبا توج -
ی جزئی براي حواله که شما را برنده جایزه کالنی معرفی نموده و جهت دریافت جایزه از شما درخواست ارسال مبلغ   هاي الکتریکی جعلی پاسخگوئی به پست

  ".کنند، خودداري نمایید براي مسافرت به کشور خاصی دعوت می  یا حتی  آن

شت و پرداخت عموما در کشورها عکس برداري از مناطق دولتی، نظامی، امنیتی و در برخی از موارد اماکن مذهبی و فرهنگی، ممنوع بوده و منجر به بازددا-
 .است پیش از عکس برداري از اماکن قبال با مسئولین امنیتی آن اماکن هماهنگی نموده و از آنها اجازه بگیریدجریمه خواهد گردید، بنابراین الزم 

س را در این رابطه چنانچه دچار حوادثی مثل سرقت پول یا مدارك مسافرتی شدید، ضروري است قبل از هر کار موضوع را به اطالع پلیس محل برسانید و گزارش پلی -
 .بدیهی است گزارش رسمی پلیس، به شما امکان خواهد داد موضوع را در نهاد هاي مربوطه به نحو موثرتري پیگیري نمائید. ئیددریافت نما

  : بخش دوم 

رها قبیل سفسفر به خارج از کشور براي افرادي که به طور مکرر سفر می کنند، ممکن است چندان مشکل ساز نباشد، چرا که آنان با مشکالت و مسایل این 
عه، کسب آگاهی و نسبتاً آشنا هستند، لیکن افرادي که براي بار اول سفر می کنند، ممکن است با موانع، مشکالت و مسایلی مواجه گردند که می توان با مطال

 .برنامه ریزي قبلی آنها را تا حدودي برطرف ساخت

 ملزومات سفر
للی، گذرنامه مدرکی است که از طرف دولت صادر می گردد و در آن خطاب به کشورهاي خارجی بر اساس قوانین معاهده بین الم: پاسپورت(تهیه گذرنامه 

انونی آن کشورها عنوان شده که فرد دارنده این مدرك تبعه کدام کشور است و تقاضا شده تا زمانی که در خارج از کشور به سر می برد از حمایت و کمک هاي ق
فرتی ضروري و قابل کنترل براي مقامات امنیتی و مهاجرت است که در مرزها شما را متوقف و در صفحات داخلی آن گذرنامه یک مدرك مسا. برخوردار گردد

 .تاریخ ورود و خروج را ثبت می نمایند
قصد اخذ می گردد متناسب ویزا مجوز ورود شما به کشور مقصد می باشد که قبل از سفر باید از کنسولگري، سفارت یا کاردار سفارت کشور م: روادید(اخذ ویزا 

در این خصوص کسب . جهت اخذ آن باید با بخش کنسولی کشور مقصد تماس گرفت …تجاري، توریستی، دانشجویی، علمی و(بودن ویزا با نوع فعالیت مسافر 
 .اطالعات ذیل حائز اهمیت است

 .شرایط و مدارك مورد نیاز اخذ ویزا و مدت زمان صدور آن
 .ل بیماریها و ارائه مدرك مربوط به سالمت جسمانی جهت ورود یا عبور از یک کشورواکسیناسیون در مقاب

 آیا مجاز به ورود با پول محلی هستید؟ آیا مجاز به ورود با ارز دالر یا یورو هستید؟(موانع و محدودیت هاي ارزي 
 براي تبدیل ارز از چه محلی باید اقدام کرد؟

 .نه نسخه دارویی که قصد دارید با خود حمل کنید و اطالع از خدمات بهداشتی و درمانی در مواقع ضروريگواهی پزشکی مورد نیاز براي هر گو
 از ورود چه کاالها یا وسایلی جلوگیري بعمل می آید؟

 مجوز و محدودیت مسافرت داخلی در کشور مربوطه چگونه می باشد؟

  توصیه هاي مهم قبل از سفر

 به خاطر اینکه مجبور نباشید براي دیدار بعدي ویزا بگیرید سعی نمایید ویزایی با مدت اعتبار طوالنی تر بگیرید اگر نیاز به مسافرت بعدي دارید.  
  صورت از تمامی صفحات گذرنامه و ویزا دو سري فتوکپی تهیه نموده و یک سري را در منزل گذاشته و یک سري را با خود همراه داشته باشید تا در

 .ز آنها استفاده نماییدمفقود شدن بتوانید ا
  تهیه نمایید.. به منظور جلوگیري از اتالف وقت، مقداري پول رایج کشور مورد نظر براي تامین مخارجی از جمله هزینه تاکسی و. 
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 را در  شماره تلفن سفارت جمهوري اسالمی در کشور مورد نظر و شماره تلفن هتل، محل اقامت و شماره تلفن همراه همسفران و سرپرست گروه
 .دسترس داشته باشید

 وري تلفن همراه خود را جهت استفاده در کشور مورد نظر با مراجعه به مخابرات رومینگ کنید و رعایت موارد حفاظتی در صحبت با تلفن همراه ضر
 .جداً پرهیز کنید... از ذکر مسائل اداري و نتیجه ماموریت و مالقات ها و برنامه هاي دیدار خود و (است 

 شماره هاي سریال ارز خود را یادداشت نمایید(ز مورد نظر خود را از بانک و یا صرافی هاي معتبر تهیه نمایید ار. 
  همراه داشتن سوابق پزشکی در صورت داشتن بیماري خاص. 
 ت جهانیجهت کسب اطالعات بهداشتی و آگاهی از جدول مربوط به بیماریهاي موجود در کشور مقصد می توانید به سایت بهداش 

www.who.int/countries/en مراجعه نمایید. 
  حمل از چمدانی استفاده نمایید که داراي بند براي انداختن روي شانه است یا داراي چند دسته می باشد و به دست شما آسیب نمی رساند و براي

 .بارهاي سنگین حتماً از چمدان چرخدار استفاده کنید
 اطرافیان استفاده نمایید از لباسهاي راحت و بدون جلب نظر. 
 ز آن براي دریافت آخرین اطالعات در مورد راحت ترین برنامه ها و محل هاي سکونت، تسهیالت مسافرتی و برنامه ریزي دقیق از افرادي که تازه ا

 .کشور برگشته اند ارتباط برقرار کنید
 قبل از سفر سعی منید یک دید کلی از کشور مقصد بدست آورید. 
  کلی راجع به مسیر پرواز، نوع و شماره پرواز، مدت زمان احتمالی سفر و زمان تقریبی برگشت را در اختیار یک عضو خانواده و یا فامیل یااطالعات 

 .آشناي مورد اعتماد قرار دهید

 فهرست اقالم ضروري سفر

  آگاهی حاصل کنید... ک، پلیس، آتش و از نحوه پیدا کردن واژه هایی مثل کم(فرهنگ لغت جیبی یا کتاب مکالمات روزمره خارجی. 
 نقشه کوچک و راهنماي توریستی کشور مقصد را همرا داشته باشید. 
 دفترچه یادداشت، دفترچه آدرس، قطب نما را همراه خود داشته باشید. 
  ولت یک آداپتور نیاز خواهید داشت 110به منظور استفاده از وسائل برقی با ولتاژهاي خارجی از جمله. 
 ري براي دوربین ، ساعت مچی، چراغ قوه کوچک، ماشین حساب کوچک همراه خود داشته باشیدباط. 
 سشوار کوچک، اتوي مسافرتی و ساعت کوکی مسافرتی کوچک همراه خود داشته باشید. 
  کرم ضد  باشد بهتر است غیر مایع(مسواك، خمیر دندان، ماشین ریش تراش، شانه، صابون، جاي صابون پالستیکی، اسپري یا مواد ضد بوي بدن

 .آفتاب، سوزن و نخ با تعدادي دکمه اضافه پیراهن همراه خود داشته باشید
  داروي ضد اسهال، سرماخوردگی، تعدادي لیوان یک بار مصرف، چسب زخم، پماد با مرهم براي گزیدگی نیش حشرات، عینک آفتابی و آنتی بیوتیک

 .الکسیلین را همراه خود داشته باشیدتتراسایکلین، اریتروماسین، سف: هایی همچون

 توصیه هاي الزم در حین سفر

 اسم و شماره تلفن و آدرس خود را نوشته و در جاي مخصوص ساك قرار دهید.  
 مدارك خود را در ساك دستی که با خود داخل هواپیما می برید، قرار دهید. 
 نیز به بلیط شما الصاق  د بر چسب بارها به آنها چسبیده و ته برگ برچسب ها دقت کنی. مواظب بارهایی که جهت بارگیري هواپیما می دهید باشید

 .شده باشد و از حضور در جاهاي شلوغ فرودگاه دوري کنید
 قفل کردن چمدانها یک اقدام احتیاطی خوب در جهت مقابله با سرقت و یا اشتباه باز شدن چمدانهاست. 
 و در داخل هواپیما غذاي سبک میل نماید و به جاي کفش نو از کفش راحت استفاده کنید سعی کنید روز قبل از پرواز غذاي زیاد نخورید. 
 به محض رسیدن به هر کشوري بالفاصله ساعت خود را با ساعت محلی تنظیم نمایید تا بتوانید به موقع به برنامه هاي مورد نظر برسید. 
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 ر دسترس داشته باشید و بعد از کنترل گذرنامه به مهر ورود و خروج و نیز تاریخ هاي وقتی به مقصد رسیدید گذرنامه و ویزاي خود را براي ارائه د
 .مربوط که در گذرنامه شما ثبت می شود توجه کنیددر صورت وجود اشکال سریعاً مراتب را جهت رفع موضوع پیگیري کنید

  و یا آخرین نفرات صف نباشید هنگام رفتن به گمرك سعی کنید جزء اولین. 
 ودگاه باجه اطالعات و تابلوهاي راهنما پاسخگوي نیاز شما هستنددر فر. 
 فرقه بپرهیزید و اگر براي رفتن از فرودگاه به محل اقامت وسیله اي از قبل مهیا نشده، حتماً ازتاکسی فرودگاه استفاده کرده و از کرایه وسایل نقلیه مت

اکسی که هنگام خروج شما از مقابل شما عبور می کند نشوید چرا که ممکن است هنگام سفر شدن به تاکسی دقت بیشتري نموده و سوار اولین ت
 .راننده از قبل منتظر شما بوده باشد

 هرگز قبل از رسیدن به مقصد با راننده در مورد کرایه صحبت نکنید. 

  

 بازگشت به میهن

 یتی فرودگاه به شما مشکوك شونداز آوردن اشیاي ممنوعه به فرودگاه خودداري نمایید چرا که ممکن است عوامل امن. 
 توجه داشته باشید قبالً بلیط برگشت را به تایید رسانیده باشید. 
  خودداري نمایید چرا که ممکن است یک کاالي ممنوع یا قاچاق تحویل شما  یا برعکس(از قبول هرگونه بسته اي از افراد ناآشنا جهت انتقال به کشور

 .اشت شما منجر شودشود و این امر می تواند به بازد
  کیلو گرم می باشد و جهت اضافه بار به ازاء هر  20بار مجاز براي هر مسافر حداکثر . خودداري نمایید... از جمله تلویزیون و  از خرید اجناس حجیم

 .کیلوگرم مبلغی دریافت می شود
 زي، آتاري و اسباب بازیهاي کنترل دار و باطري دار، سرویس کارد در هنگام بازگشت، اشیاي ممنوعه از قبیل چاقو، قیچی، ناخن گیر، تفنگ اسباب با

 .و چنگال و بطري شیشه اي را حتماً داخل بارهاي تحویلی قرار دهید

 آسیب هاي اخالقی

نحراف از اهداف سفر باعث عدم توجه به فضایل انسانی، تقواي فردي و شرافتمندي ایرانی می تواند منجر به عدول از الزامات اخالقی و شرعی گردیده و ضمن ا 
محورهاي غالب این نوع . را فراهم آورد ... اعمال بزهکارانه دیگر و امکان سوء استفاده از فرد در موضوعات مختلف، بازدداشت و حبس، صدمات جانی و مالی و

 :آسیب ها به شرح ذیل می باشد

 تبعات ناشی از برقراري روابط نامشروع. 
 ر و فعالیتهاي مشابه از قبیل بلیط بخت آزمایی وتبعات ناشی از شرکت در قما .... 
 تبعات ناشی از استعمال مواد مخدر یا استفاده از مشروبات غیر مجاز. 
 تبعات ناشی از حضور در اماکن خوشگذرانی غیر مجاز. 
 اي غیر مجاز وتبعات ناشی از همراه داشتن قاچاق مواد مخدر و دیگر اقالم ممنوعه از قبیل ارز، اشیاي عتیقه، داروه .... 

 آسیب هاي امنیتی

 .وداصوالً مسافرت فرد یا گروهی از کشوري به کشور دیگر به عنوان یک فرصت مناسب براي سرویسهاي اطالعاتی و امنیتی کشور میزبان تلقی می ش

موضوعات مورد عالقه آنان . ک منبع خبري می باشندسرویس هاي اطالعاتی و گروههاي معاند با نظام، مترصد تخلیه اطالعاتی و یا جذب مسافران به عنوان ی
، اساتید، می تواند مواردي باشد که براي هموطنان مسافر، اطالعات عادي و معمولی تلقی می شود و در این راستا روساي دانشگاهها، معاونین، مدیران
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تگاههاي امنیتی و اطالعات کشور میزبان از زمان مراجعه افراد براي دس. دانشجویان و کارکنان دولت براي سرویس هاي اطالعاتی، ارزشمند محسوب می شوند
فراد مبنی بر اخذ رویداد و مصاحبه در سفارت به آنها به دید تهدید و فرصت می نگرند و پس از آنکه از طرِیق مراقبت، مصاحبه و تحقیق، صحت اظهارات ا

احراز گردید، بازهم با توجه به میزان اهمیت شخص و دسترسی وي به اطالعات تا  ...می و تحصیل، بازدید علمی، زیارت، شرکت در همایش عل(اهداف عادي 
ی مخفیانه لوازم مدت زمان الزم او را تحت مراقبت و توجه سرویس هاي مذکور، مانند اقداماتی از قبیل نصب میکروفن و یا دوربین مخفی در محل اقامت، وارس

از طریق درست کردن (، استفاده از تهدید یا تطمیع ...پول، جنس مخالف، مقام و (ی نقاط ضعف جهت استفاده مقتضی شخصی، کنترل مکالمات تلفنی، شناسای
 .قرار می دهند... تعقیب و مراقبت غیر محسوس و  ...پاپوش، درگیري ساختگی و شکایت و احضار توسط پلیس، جاسازي مواد ممنوعه داخل وسایل و 

  

 اظتی در کشور بیگانهتوصیه هاي امنیتی و حف

 نشان ندادن مدارك و پول در جوامع عمومی و مکان هاي پرجمعیت. 
 قلیه جلب توجه نکردن و اجتناب از رفت و آمد به تنهایی در شب و یا در مکانهاي خلوت یا مشکوك و خودداري از سوار شدن به غیر از خودروهاي ن

 .عمومی
  زینت آالت و دوري کردن از اشخاصی که براي خریذ به شما مراجعه می نمایند و در خرید دقت  و  خودداري از فروش گردنبند، انگشتري، ساعت

 .نمایید تنها کاالي مجاز را خریداري نمایید
 مراقبت از مدارك، پول، اشیاي پرارزش و .... 
  به شما مراجعه نموده و پیشنهاد  ... مترجم، راهنما وعموماً در هنگام ورود به کشور مقصد، افراد ناشناس و بعضاً ایرانی، با عنواین مختلف از جمله

 .مساعدت به شما را دارند، توصیه می گردد به آنها اعتماد ننموده و حتی هدف از مسافرت خود را نیز به ایشان بازگو نکنید
  نیاز به هرگونه راهنما بالفاصله و بدون با توجه به آگاهی نمایندگی هاي جمهوري اسالمی از مقررات کشور مقصد، در صورت بروز هرگونه مشکل یا

 .تردید با مراجعه به نمایندگی ها از راهنمایی و مساعدت آنها استفاده نمایید
  را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید... مدارك هویتی و مسافرتی خود را مثل گذرنامه، شناسنامه و. 
 ا براي انجام سفر در اختیار شرکت مسافربري قرار داده اید حتماً نسبت به اخذ رسید معتبر آن با درج زمان تحویل گذرنامه چنانچه گذرنامه خود ر

 .اقدام نمایید
  راتب کنوانسیون وین ناظر بر امور کنسولیف م 36چنانچه به هر دلیل توسط پلیس محلی بازدداشت شدید بالفاصله از مامورین بخواهید به استناد ماده

ق و اسناد را سریعاً به سفارت یا نزدیکترین سرکنسولی جمهوري اسالمی ایران اطالع دهند و چنانچه زبان محلی را نمی دانید، از امضاء هرگونه اورا
 .خودداري فرمایید

 ست نباشد، بلکه سارق یا جیب بر باشداگر با افراد مستی مواجه شدید، سعی کنید که به او توجهی نکنید و توجه داشته باشید که شاید او حقیقتاً م. 
 ملیت خود را فاش نکرده و از خیابانهایی که تردد وسایل نقلیه بیشتر است استفاده کرده و به صورت گروهی سفر نمایید. 
 اطاعت از دستورات سرپرست گروه یا رئیس هیات همراه را در طول سفر در نظر داشته باشید. 
 کارت هتل را از پذیرش بگیرید قبل از اینکه از هتل خارج شوید. 
 گذرنامه خود را همراه خود به شهر نبرید، مگر اینکه به آن نیاز داشته باشید. 
 سعی کنید اگر جایی می روید حتماً یک نفر از رفت و برگشت شما اطالع داشته باشد. 
 خودداري کنید... و  از نزدیک شدن به صحنه هایی نظیر تصادف، درگیري، تجمع، نظاهرات خیابانی، آتش سوزي. 
 مقررات عدم عکس برداري از اماکن ممنوعه را همواره رعایت نمایید. 
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 مسائل ایمنی در هتل

 به محض ورود به هتل سعی کنید دربهاي خروج اضطراري و محیط هاي امن را مرور و شناسایی کنید. 
 بعد از ورود به اتاق، حتماً درب را از داخل قفل نمایید. 
 ده از دستشویی و حمام اگر در اتاق تنها هستید، درب دستشویی و یا حمام را باز بگذاریدهنگام استفا. 
 در اغلب موارد، درون یخچال هتل پر از نوشیدنی است که در صورت مصرف، پول آن هنگام تحویل هتل، حساب می شود. 
 پس از خروج از اتاق درب آن را قفل نموده و کلید را به پذیرش تحویل دهید. 
 تحویل  نگام خروج از هتل، از جا گذاشتن اسناد و مدارك، پاسپورت، پول و جواهرات در اتاق خودداري نماییدو سعی کنید آنرا به صندوق امانت هتله

 .به یاد داشته باشید که خدمه هتل براي نظافت حتماً به اتاق شما سر خواهند زد. (و رسید دریافت نمایید داده 
 م علمی یا اداري به همراه دارید، هرگز آنرا از خود دور نکنید و حتی آنرا به صندوق امانت هتل هم تحویل ندهید، چرا که در صورتی که اسناد مه

  .ممکن است مورد بهره برداري قرار بگیرد
 از دعوت افراد خارجی به اتاق خود اجتناب نمایید.   

 اطالعات عمومی 

 1-این اطالعات در سفر . د از هر نظر، اعم از زیست محیطی و مقررات منطقه اطالعات کافی کسب کنیدقبل از انجام سفر نسبت به شرایط کشور مقص
 .شامل شرایط آب و هوایی، مقررات گمرکی، نیروهاي خدماتی، انتظامی، بهداشتی و سایر امکانات است

 2-بر که داراي مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع می توانید براي انتخاب بهتر و شرایط مسافرت از اطالعات دفاتر خدمات مسافرتی معت
 .دستی و گردشگري هستند بهره مند شوید

 3-براي سفر با اتومبیل . اگر با وسایل نقلیه عمومی مسافرت می کنید پیش از سفر، بلیت رفت و برگشت تهیه کنید و از تایید رزروتان مطمئن شوید
 ایمنی خودرو.(آن را تحت معاینه دقیق قرار دهیدشخصی، پیش از سفر از نظر فنی و ایمنی 

 4-ارمند هنگام ثبت نام براي سفر با تور مفاد قرارداد با دفتر خدمات مسافرتی مورد نظر را به دقت مطالعه و در صورت مشاهده هرگونه ابهام از ک
 .مربوطه توضیح بخواهید

 5- یع دستی و گردشگري نرخ سفرهاي داخلی و خارجی براساس نوع خدمات و توافق طبق دستورالعمل صادره از سوي سازمان میراث فرهنگی، صنا
 .صورت گرفته بین مسافر و آژانس اعمال می شود بنابراین با در نظر گرفتن تمامی جوانب، خدمات مورد نیاز سفر خود را انتخاب کنید

 6-معتبر و مراکز مسوول اقدام و از مراجعه به واسطه ها خودداري کنید،  از طریق دفاتر …براي رزرو محل اقامت خود، اعم از هتل، متل،آپارتمان و
 .همچنین تایید رزرو انجام شده را از مرکز مربوطه طلب کنید

 7-مشخصات خود را عالوه بر روي . در سفرهاي داخلی و خارجی هنگام ترك محل اقامت، مدارك شناسایی و کارت هتل را همراه داشته باشید
 .مناسبی در داخل چمدان نیز بچسبانیدچمدان، در محل 

 8- از نگهداري و کمک در حمل چمدان و اثاثیه افراد ناشناس خودداري کنید 
 9-به اشخاص بدون یونیفورم و کارت شناسایی در فرودگاه . در سفر براي اخذ ویزا از سپردن گذرنامه یا هرگونه مدرکی به افراد واسطه خودداري کنید

ر اماکن که در ظاهر به قصد کمک یا کنترل مدرك و در باطن به قصد دیگري به شما نزدیک می شوند، اعتماد نکنید و از ارائه ها ترمینال ها و سای
 .پرهیز کنید» گذرنامه«وسایل و مدارك همراه خود به خصوص 

 10-لوازم خود از فرودگاه، راه آهن و پایانه ها به در جابه جایی . پیش از حرکت بار دیگر ساعت حضور در فرودگاه، راه آهن و ترمینال را چک کنید
 .هتل از وسایل حمل و نقل عمومی و رسمی استفاده کنید

مناسب ترین و مطمئن ترین مکان براي خرید یا تبدیل ارز، بانک ها و صرافی ها . جهت خرید یا تبدیل ارز به افراد دوره گرد و ناشناس مراجعه نکنید
 .هستند

 11-نند بازارها، زیارتگاه ها، پارك ها و خیابان هاي پرازدحام از وسایل شخصی همراه خود مراقبت ویژه کنیددر اماکن شلوغ ما. 
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 12-در تمام مدت طول سفر یک کارت شناسایی عکس دار و معتبر به همراه داشته باشید. 
 13- ا کارکنان هتل کسب کنیداطالعات راجع به وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس را می توانید از محل اقامت خود ی. 
 14-همیشه از در دست داشتن آدرس دقیق مسیر و مکان هایی که قصد دیدار از آنجا را دارید اطمینان حاصل کنید. 
 15-نقشه شهر، جاده ها و مکان هاي دیدنی و گردشگري را حتما همراه داشته باشید. 
 16-تماس بگیرید  هنمایی بکنید یا با شماره تلفن هاي دفترنمایندگیدر صورت گم کردن راه، از نزدیک ترین فروشگاه درخواست را 
 17-نسبت به آنچه در اطراف تان می گذرد، هوشیار باشد. در سراسر جهان مسافران را تهدید می کند …خطر جیب بري و. 
 18-ضمناً نام و مشخصات و . باس روشن بپوشانیدچنانچه براي تماشاي جاذبه هاي توریستی از هتل محل استقرار خود خارج می شوید، بچه ها را با ل

 .محل اقامت فرزند یا فرزندان خردسال خود را روي یک تکه کاغذ بنویسید و در جیب شان قرار دهید
 19-به فرزندان تان آموزش دهید از باز کردن در اتاق محل استقرار روي افراد ناشناس خودداري کنند. 
 20-هر فرزند خردسال یک فرد جوان را مسوول حفاظت وي در مواقع اضطراري تعیین کنید در بین اعضاي خانواده در سفر براي. 
 21-هرگز بچه ها را تنها در اتومبیل رها نکنید 
 22-به تاریخ بازگشت و وضعیت پرواز توجه کنید. 
 23- جلوي بدن بگذارید و نیز از قرار دادن بهتر است هنگام گردش در شهر یا مراکز تفریحی، مدارك و کیف پول تان را در کیف دوشی متمایل به

 .کیف پول در جیب عقب خودداري کنید
 24-وجه نقد مورد نیاز خود را حمل کنید و از توضیح برنامه سفر و میزان پول موجودي خود به دیگران خودداري کنید. 
 25-ک پول خود را در چند نوبت دریافت کنیدمی توانید در ایران یک حساب ارزي افتتاح و در هنگام مسافرت با مراجعه به شعبه بان. 
 26-از پول، طال و جواهر و اشیاي باارزش به گونه یی استفاده کنید که جلب توجه نکند. 
 27-در صورتی که تصمیم دارید تا دیر وقت را دراماکن تفریحی بگذرانید، از داشتن همراه یا همراهان دریغ نکنید . 

 نکات امنیتی در باره گذرنامه

 :بطه با مدارك هویتی و به خصوص گذرنامه خود نکات ذیل را رعایت فرمائیددر را

را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید، چراکه در صورت . . . مدارك هویتی و مسافرتی خود مثل گذرنامه، شناسنامه و  -1
 .توسط هر شخص دیگر، مسئولیت آن بر عهده شما خواهد بودوقوع هر گونه مشکل یا سوء استفاده از این مدارك 

 .اقدام نمائید چنانچه گذرنامه خود را براي انجام سفر در اختیار شرکت مسافربري قرار داده اید حتما نسبت به اخذ رسید آن با درج زمان تحویل گذرنامه -2

و مهر خروج از کشور و ورود به کشور مقصد می باشد را تهیه و در جایی امن و جدا از  تصاویر کاملی از گذرنامه که حاوي مشخصات دارنده، برچسب روادید-3
ایران مورد  اصل گذرنامه نگهداري نمائید تا در صورت مفقود شدن اصل گذرنامه، جهت ارائه به مقامات محلی کشور متوقف فیه و نمایندگی جمهوري اسالمی

 .استفاده قرار گیرد

ادي مرزي ، دقت نمایید تا گذرنامه شما ممهور به مهر ورود شده باشد، الزم به ذکر است حتی در صورت سهل انگاري پلیس مرزي ، در هنگام ورود به مب-4
 .صاحب گذرنامه از نظرمقامات متهم به عبور غیرمجاز بوده، عواقب این امر متوجه وي خواهد بود

  

  پایان
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