
 )اقامت کوتاه مدت( تحصیلی ویزای

 تحصیل در کشور بلژیک را دارند.قصد روز  09برای کمتر از ست که ا این مورد برای افرادی

 مدارک  توضیحات

 مدارک اصلی

گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن 

را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از 

ی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی آخرین تاریخ

سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که  01

گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و 

رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید 

 توسط متقاضی امضا شده باشد.

 گذرنامه اصل 

هلندی، فرانسوی یا فرم تکمیل شده )به زبان آلمانی، 

انگلیسی( که با ذکز تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده 

، Web-On-Visaباشد. بعد از تکمیل ثبت نام آنالین در 

یک فرم بارکد دار ظاهر می شود. این فرم را پرینت 

درخواست  . براینگهداری نماییدکرده و در مدارک خود 

های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک 

زیر سن  یفرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فرد

سال(، فرم درخواست باید توسط  01قانونی باشد )زیر 

  امضا شود.)قیم(  وی والدین و یا سرپرست قانونی

 فرم درخواست شنگن

عکس شنگن دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای 

  تعریف شده است. 

 دو قطعه عکس 

 و تسهیالت اقامتی اثبات هدف از اقامت 

رزرو شده یا نامه از طرف تحصیلی دوره های  یهتایید

 .مربوطه مدرسه یا دانشگاه

 دعوتنامه

ذکر نشده باشد، ارائه این این موضوع در دعوتنامه اگر 

  ست.ا مورد الزامی

ر هزینه تاییدیه پرداخت شهریه و سای

ها و یا اعالمیه حمایت مالی یا مدارک 

 مالی دیگر 

  متقاضیتوانایی مالی گواهی اشتغال و 

شما در ایران. کاری مدارک تصدیق وضعیت   

 برای کارمندان:

کار:  یک گواهی امضا شده، تاریخ دار و اشتغال به گواهی  -

با محل کار همراه مهر شده بر روی سربرگ شرکت 

. ذکر نام متقاضی، سمت، حقوق و سال های اطالعات تماس

 استخدام الزامیست. 

 مجوز مرخصی از طرف کارفرما. -

 توانایی مالی مدرک اشتغال و 

https://visaonweb.diplomatie.be/


 درآمد سه ماهه اخیر.فیش حقوقی  -

 )لیست بیمه(مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی  -

ماه گذشته: در این  6حساب بانکی متقاضی برای اعالمیه  -

  ص شود.واریز حقوق به این حساب مشخ اعالمیه بانکی ، 

 

 برای کارفرمایان، مشاغل آزاد، خویش فرما:

 مجوز کسب و کار معتبر/ مجوز بهره برداری -

 روزنامه رسمی شرکت -

 )لیست بیمه(مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی  -

ماه گذشته: در این  6حساب بانکی متقاضی برای اعالمیه  -

 حساب، درآمدهای واریزی مشخص شود. عالمیه بانکیا

  رسید آخرین پرداخت مالیات. -

 

 برای افراد بازنشسته:

 .ذیربطبازنشستگی صادر شده توسط مقامات حکم  -

ماه گذشته: در این  6حساب بانکی متقاضی برای اعالمیه  -

  حساب، درآمدهای واریزی مشخص شود. اعالمیه بانکی

 

 برای همراهان، در صورت شاغل نبودن:

 همسر: شناسنامه -

 فرزندان: -

تولد  سندخانوادگی از طریق نسبت مدرک اثبات  --

 خانواده کافیاعضای شناسنامه پدر برای کل  -)شناسنامه

 ست(ا

  تحصیل )با توجه به سن فرزند(اشتغال به گواهی  --

افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر می کنند: اجازه از  --

 هر دو والدین طرف 



سفر می کنند: ی از والدین ا یکافراد زیر سن قانونی که ب --

 . ولی دیگراجازه از طرف 

 

 برای دانشجویان/ دانش آموزان:

مربوط اطالعات حاوی گواهی از طرف دانشگاه/مدرسه  -

 . مربوطهیا اجازه ترک مدرسه برای سفرتعطیلی دوره به 

در صورتی که کارفرما/دانشگاه هزینه های سفر را  -

 کر شود. برعهده دارد، باید در این نامه ذ

در صورتی که هزینه تحصیل از طریق کمک هزینه  -

تحصیلی تامین نمی شود، مدرک تحصیلی در کشور اصلی و 

فردی که هزینه ها را بر عهده  توانایی مالی  مدرک دال بر

توانایی مالی به بخش گواهی اشتغال و ) می گیرد ارائه شود

 .(مراجعه شود

 افراد زیر سن قانونی الزم برای کمدار

 کپی سند تولد ترجمه شناسنامه

کند: می اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر 

/ولی در دفتر اسناد رسمی توسط والدینامضا شده مجوز 

است )برگه ضروری سفر نمی کند دیگری که با وی 

  اصلی و کپی آن(.

 موافقت والدین یا سرپرست قانونی

 قیم( )

 سایر مدارک

 وابستگی به ایران اثبات وابستگی به ایران

پیشنهاد می شود در صورتی که در پاسپورت قدیمی خود 

پاسپورت منقضی شده/قدیمی و یا کپی ویزای شنگن دارید، 

ویزای شنگن و همچنین کپی صفحه اطالعات شخصی آن را 

 در فرم درخواست خود ثبت کنید. 

 پاسپورت قدیمی

، بیمه مسافرتی هستیدویزای کوتاه مدت خواستار ر اگ-0

 باید برای تمام حوزه شنگن معتبر باشد.

یورو را پوشش  01111این بیمه باید حداقل میزان  -2

پزشکی، مراقبت هزینه های دهد )پوشش: بازپرداخت 

ژانسی در بیمارستان و رپزشکی، معالجه او ت هایفوری

 (.فوتدر صورت نقل و انتقال جنازه 

بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش  -0

دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود 

 دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.

 بیمه پزشکی و درمانی

 


