
 روادید تجاری:

کلیه مدارک ازم جهت اخذ روادید باید در نسخه های کاغذی آماده و در هنگام ارائه درخواست توسط فرد  :مهم توجه
متقاضی به متصدی باجه تحویل داده شوند. لذا، به غیر از دعوت نامه شرکت دعوت کننده، سایر مدارکی که در ذیل درخواست، 

 .مورد بررسی قرار نخواهند گرفتاز طریق ایمیل ارسال شوند، 

 مدارک ازم

  فرم درخواست روادید شنگن  . 1

 بدون روتوش )3*4(دو قطعه عکس پرسنلی    .2

رد، حوزه شنگن را در پایان سفر ف که تاریخی از مانده باقی اعتبار ماه سه حداقل با و سفید برگ دو کم دست با گذرنامه   .3
 ترک خواهد کرد.

 .است پرداخت قابل یورو وجه در و نقدی صورت به تنها که یورو، 60 نفر هر قرار از روادید، صدور هزینه   .4

  وت نامه بر روی سربرگ شرکت ایتالیایی که باید عینا از روی مدل ضمیمه تهیه و با دقت تکمیل شود.دع .5

که باید برای  (Visura Camerale) . گواهی ثبت در اتاق بازرگانی یا تأییدیه اتاق بازرگانی دال بر اصالت ثبت شرکت 6
 متقاضی ارسال شود.

نامه باید  ن ایرانی ای که فرد متقاضی را دراستخدام خود دارد. این معرفیسازما یا شرکت سربرگ روی بر نامهمعرفی   .7
 حاوی اطاعات ذیل باشد:

 (تولد تاریخ و محل خانوادگی، نام نام،) متقاضی فرد ای شناسنامه اطاعات       -

 (انقضا تاریخ صدور، محل و تاریخ گذرنامه، شماره) متقاضی فرد گذرنامه اطاعات       -

 مربوطه سازمان در متقاضی فرد کاری سمت       -

 کننده دعوت ایتالیایی شرکت و ایرانی شرکت مابین فی تجاری روابط نوع خصوص در مختصر توضیح       -

 متقاضی فرد سفر زمان مدت و تاریخ       -

 .ایتالیا در متقاضی اقامت و سفر های هزینه کلیه تقبل بر مبنی شرکت تایید       -

http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/resource/doc/2017/01/Formulario%20C.pdf
http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/resource/doc/2017/01/Formulario%20C.pdf
http://www.ambteheran.esteri.it/resource/2012/10/21034_f_DatiBiometriciindicazioniicao2.pdf
http://www.ambteheran.esteri.it/resource/2015/07/43303_f_LetteradiinvitoperAffari.pdf


 پیشنهاد پروفورما، نامه، اعتبار بازگشایی جمله از) ایتالیایی شرکت با حقیقی تجاری معامات وجود بر دال مدارکی   .8
 (غیره و قرارداد قیمت،

 وزارت تایید به نیاز بدون) انگلیسی یا ایتالیایی زبان به رسمی ترجمه همراه به متقاضی معتبر شناسنامه کپی و اصل   .9
 رت امور خارجه(وزا یا دادگستری

 به نیاز بدون) انگلیسی یا ایتالیایی زبان به رسمی ترجمه همراه به ایرانی شرکت بودن فعال و واقعی بر دال مدارکی   .10
 :بود خواهد قبول قابل ذیل مدارک شرکت، نوع براساس راستا، این در  (خارجه امور وزارت یا دادگستری وزارت تایید

سمی )که از تاریخ آن بیش از سه سال نگذشته باشد( حاوی اطاعات تأسیس و ثبت شرکت مربوطه ر روزنامه آخرین       -
و نام متقاضی. چنان چه بیش از سه سال از تاریخ روزنامه رسمی گذشته باشد، متقاضی باید یک روزنامه رسمی جدید ) 

م پذیرفته در خصوص تأسیس شرکت، یا یک گواهی از اداره مربوط به کمتر از سه سال قبل( نیز شامل تغییرات احتمالی انجا
 رغم عدم ثبت تغییرات، ارائه نماید.ثبت، حاکی از ادامه فعالیت شرکت علی

 یا

 یا  اقامت محل شهر در مربوطه اداره از صادره معتبر کسب پروانه       -

 معتبر بازگانی کارت       -

سمی ارائه شده درج نشده باشد یا وی صاحب پروانه کسب یا کارت بازرگانی ر روزنامه در متقاضی فرد نام که صورتی در       -
نباشد و درجایگاه کارمند قرار بگیرد، باید مدارک ذیل را نیز به صورت ترجمه شده به زبان ایتالیایی یا انگلیسی )بدون نیاز 

 به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه( ارائه دهد:

 ز سوی شرکت مربوطه در تایید رابطه کاری متقاضی با آن شرکت ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی.ا ای نامه       -

 .شغلی بیمه آخر ماه شش پرداختی لیست       -

 یا

 مربوطه دولتی نیمه یا دولتی سازمان توسط صادره پرسنلی کارت       -
. اصل و کپی مدارک مؤید تمکن مالی فرد و امکان تأمین هزینه سفراز سوی وی ) پرینت گردش سه ماهه آخر حساب 11



 جاری با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی(
 . کپی بلیط هواپیما یا رزرو آن12
ی را در حوزه شنگن یورو که کل دوره اقامت متقاض 30.000. کپی بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل 13

 پوشش دهد.
 . کپی صفحه اول گذرنامه و تصویر روادیدهای گذشته )در صورت دارا بودن(.14

 توجه:

مدارک مورد اشاره باید در هنگام ارائه درخواست روادید، توسط شخص متقاضی به متصدی باجه در کنسولگری تحویل داده 
 گردد. شود و به هیچ وجه نباید از پیش برای سفارت ارسال

 کنسولگری این اختیار را دارد که در صورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر، مدارک دیگری را نیز از متقاضی طلب نماید.

 

همچنین می توانید اخبار مربوط به ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت های کشورهای مختلف را در کانال های تلگرام ما دنبال 
 .کنید

 

 

 

 

 ...برای ورود به کانال روی لینک زیر کلیک کنید: تلگرام درویزا سازان کانال 

https://telegram.me/visasazan 

 

:ویزا سازان وب سایت  
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