
 ویزای تجاری ) ویزای شنگن کوتاه مدت

 برای افرادی کھ ھدف سفر بھ بلژیک بخاطر مسائل حرفھ ای دارند )تجارت،تحقیق،کنفرانس و(...

 :اطالعات مھم
.بازه ی زمانی سفر و اعتبار بیمھ ی مسافرتی باید ھمخوانی کند

.در صورت عدم تطابق این دو، سفارت مدت اعتبار ویزا را نسبت بھ مدرک با بازه ی زمانی کمتر صادر می کند

 .شروع اعتبار ویزا مطابق با اولین روز پرواز است

 .در صورتی کھ نتیجھ و اجازه ی صدور ویزا بعد از تاریخ سفر باشد، توسط سفارت با خبر خواھید شد

 Remarks توضیحات  مدارک
   مدارک اصلی

اصل پاسپورت

.

.

 پاسپورت باید بھ مدت 3 ماه از تاریخ ترک منطقھ ی شنگن، یا در صورت چند 
باشد بار--ورود، از تاریخ برگشت آخرین سفر اعتبار داشتھ 

 در 10 سال اخیر صادر شده باشد. پیشنھاد می شود کھ حداقل 2 صفحھ ی خالی 
پشت- و رو مخصوص روادید داشتھ باشد

 �له

 �له

 خ��

 خ��

 فرم درخواست ویزای
شنگن

 بھ طور کامل تکمیل شده باشد (آلمانی، ھلندی، فرانسوی و یا انگلیسی)، تاریخ و امضا
 توسط خود متقاضی پر شود. فرم بارکد دار وقتی ثبت فرم آنالین انجام شود قابل

.دسترس خواھد بود. لطفا فرم را چاپ کنید و بھ مدارکتان بیافزایید

برای خانواده ھا و گروه ھا ھر فرد مجزا باید فرم vow داشتھ باشند 

 برای افراد زیر 18 سال، فرم درخواست باید توسط والدین و یا کسی کھ حق حزانت
امضا شود

 �له

 �له

 �له

 خ��

 خ��

 خ��

قطعھ عکس 2 .قطعھ عکس جدید با مشخصات درخواستی شنگن 22

 �له        خ��
سند ھدف سفر و مدرک اقامت

دعوتنامھ
 دعوتنامھ ی امضا شده توسط شرکت یا مسئول دعوت کننده با مشخص کردن
 ھدف و تاریخ سفر (در صورت چند بار ورود باید بازه ی سفر مشخص شود)،
... مدارک در مورد روابط کاری، بلیط ھای ورود بھ سمینار ھا و کنگره ھا و



�له           خ��

مدارک سفر

بلھ       خیر ..کپی بلیط پرواز و رزرو ھتل ، تاریخ سفر باید با تاریخ ھتل ھمخوانی کند

برای کارمندان

 خ�� �له

 خ�� �له

 خ�� �له

 خ�� �له

 مدرک کاری: باید اطالعات کارمند مانند نام، سمت، حقوق و سابقھ ی کاری را در--
.نامھ ی سربرگ شرکت ھمراه مھر و امضا باشد

اجازه ی مرخصی نوشتھ شده باشد --
 فیش حقوقی 3 ماه اخیر --

 لیست بیمھ ی تامین اجتماعی --
- 

 خ�� �له

برای صاحبکاران

 خ�� �له

 خ�� �له

 مستندات شغلی و
مدارک حقوق

 خ�� �له

 خ�� �له

 پروانھ ی کسب --
 روزنامھ رسمی --

لیست بیمھ ی تامین اجتماعی --
 مدرک بانکی شخصی متقاضی برای 6 ماه اخیر : واریزی ھای حقوقی باید --

.مشخص شود
آخرین سند پرداخت مالیاتی --

- 

 خ�� �له
برای افراد بازنشستھ

�له  پروانھ ی کسب -- خ��
 روزنامھ رسمی --

لیست بیمھ ی تامین اجتماعی --
 مدرک بانکی شخصی متقاضی برای 6 ماه اخیر : واریزی ھای حقوقی باید --

.مشخص شود
آخرین سند پرداخت مالیاتی --

 خ�� �له

برای ھمراھان در صورت نداشتن شغل

- ھمسر: ترجمھ ی شناسنامھ  خ��  �له



 :فرزندان -
 اثبات رابطھ ی خانوادگی (ترجمھ ی شناسنامھ ی پدر برای کل خانواده -

(کافی است   �له  خ��



(مدرک اشتغال بھ تحصیل (بستگی بھ سن فرزند دارد -
.کودکی کھ تنھا سفر می کند باید اجازه از ھر دو والدین داشتھ باشد -

 کودکی کھ با یکی از والدین سفر می کند، باید رضایت والد دیگر را داشتھ -
.باشد

 �له

  �له

  �له

  �له

  خ��

  خ��

  خ��

دیگر مدارک

وابستگی بھ ایران مدارک اثبات وابستگی بھ ایران   �له  خ��

 قوانین مربوط بھ بیمھ
 ی مسافرتی

بیمھ ی مسافرتی باید مخصوص منطقھ ی شنگن باشد
 بیمھ ی مسافرتی باید حد اقل 30،000 یورو خرج ھای مربوط بھ بستری، درمان -
... اضطراری و انتقال جسد در صورت فوت و
 بیمھ ی مسافرتی باید برای تمامی مدت سفر اعتبار داشتھ باشد. در صورت -
.درخواست چند بار ورود فقط بھ تعداد روز ھای اولین سفر اعتبار داشتھ باشد

  �له

  �له

  �له

  خ��

  خ��

  خ��

کپی پاسپورت قدیمی
 

 اگر در 5 سال اخیر ویزای شنگن در پاسپورت قدیمی دارید، پیشنھاد می -
.شود کھ کپی صفحھ ی اصلی پاسپورت و شنگن ھای قبلی را بگیرید

 ھمچنین پیشنھاد کپی صفحھ ی اول پاسپورت + تمامی صفحات مھر -
 .خورده و ویزاھا را بگیرید

  �له  خ��
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