
 مدت( بلند)اقامت اقامت به جهت تحصیل و یا ویزای تحصیلی 

 

 .اصل مدارک عودت داده می شودA4. اصل مدارک و دو کپی از آنها در  کاغذ 

 خود را به  درخواست دانشجویانی که برای ویزای دانشجوییVFS یک در را در سفارت بلژ ارائه دادند، باید پرسشنامه مربوطه

 بعدالظهر تکمیل شود. )دانشجویان داری بورسیه و یا 2پرسشنامه باید در روز ارائه درخواست و در ساعت  .تهران تکمیل نمایند

Exchange   )نیاز به تکمیل این پرسشنامه ندارند 

قانون

ی 

کردن 

 و

ترجم

 ه

  اصل کپی

 مدارک اصلی

معتبر گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید  بله  

باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می 

سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که گذرنامه شما  01کنید: باید طی 

حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته 

  اشد.باشد. گذرنامه باید توسط متقاضی امضا شده ب

اصل 

 گذرنامه 

فرم تکمیل شده )به زبان آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی( که با ذکز تاریخ به  بله  

On-Visa-امضای فرد متقاضی رسیده باشد. بعد از تکمیل ثبت نام آنالین در 

Web یک فرم بارکد دار ظاهر می شود. این فرم را پرینت کرده و در مدارک ،

. برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از نگهداری نماییدخود 

زیر سن قانونی باشد  یافراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فرد

)قیم(  وی پرست قانونیسال(، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سر 01)زیر 

  امضا شود.

دو فرم 

درخواس

ت 

ویزای 

 بلند مدت 

دو  

 کپی

پیش از ارائه درخواست، هزینه خدمات اجرایی باید مستقیما به وزارت داخله پرداخت  بله

لطفا برای اطالعات بیشتر در خصوص هزینه ها، نحوه پرداخت و کسانی که شود. 

 کنید:معاف هستند به سایت زیر مراجعه 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx 

 بدون تاییدیه این پرداخت، درخواست ویزای شما پذیرفته نمی شود. 

تاییدیه 

پرداخت 

هزینه  

  خدمات

 اجرایی

دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است. )به هر    

 شود( الصاقیک از فرم ها 

 

 

 

 

دو قطعه 

 عکس

 

https://visaonweb.diplomatie.be/
https://visaonweb.diplomatie.be/
https://visaonweb.diplomatie.be/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx


 و تسهیالت اقامتی مدارک اثبات هدف از اقامت

ک2 

 پی

بلژیک و یا اجازه ثبت نام در موسسه آموزش عالی در  هایاثبات ثبت نام در دانشگاه بله

معادل سازی مدارک اخذ شده در خارج از  اثبات ارائه درخواست برایو یا این کشور 

 .و یا اثبات ثبت نام در آزمون وروی  کشور

تایید ثبت 

نام در 

 دانشگاه 

ک2 

 پی

اثبات بورس  ایحساب مسدود شده  کیصادر شده توسط دانشگاه با اثبات  یمال یگواه بله

 .(22/  22 مهی)ضم انیدانشجو یمال تیتعهد حما ای یلیتحص

 وروی 051( + وروی 0111از  شی)ب انهیدرآمد ماه مدارک تایید کننده دیبا یمال یحام

 ارائه دهد. نشجودا یبرا وروی 242+  یمال یحام حمایتتحت  نفرهر  یبه ازا

 :ارائه دهد دیبامدارک زیر را باشد،  یرانیا حامی مالی درصورتیکه

 حامی ییکارت شناسااز یکپ -

 حامی شده ترجمهکپی شناسنامه  -

 کند یم افتیمنظم درو  یدرآمد کاف این موضع که حتمی مدارکی موید -

 سال گذشته تمکن مالی یک -

ساختار  اتیجزئ همچنین / اجازه اقامت و یاز کارت شناسائ یکپ کیحامی مالی باید 

 شناسنامه حامی(ارتباط خانوادگی در) ارائه دهدخانواده را 

تحت حمایت حامی مالی قرار ، سند شناسنامه ذکر شده انذخانواده که در یاعضا تمام

 عدم صحت، حامی می بایست مدارک مرتبط را ارائه دهد.  . در صورتمیگیرند

جهت پوشش هزینه منظم  و یدرآمد کاف حامی مالی باید هر گونه مدرک موید داشتن

 باز یها نهیو هز لیتحص یها نهیهز ،یزندگ یها نهیهز ،دانشجو های درمانه و بیمه

 :گریبه عبارت د گشت به کشور خود را ارائه دهد.

 :کارمند باشد حامی اگر

 یاجتماعبیمه تامین  ی+ اثبات پرداخت ها فیش حقوقی آخر 2کار +  یگواه  -

 اتوسط کارفرم

 :مستقل باشد حامی اگر

 بیمهتحت پوشش کارکنان  ستی+ لمالیات کسب و کار + اثبات پرداخت  مجوز -

 مستقل است. نشان دهد کهی گرید مدرکهر گونه  و یا یاجتماع نیتام

روزهای پرداخت حقوق را در گردش حساب خود سال گذشته )لطفا  یک تمکن مالی

 از طرف حامی استدرآمد منظم  بعمن نشان دهنده که یگری( و هر سند دمشخص کنید

 (.رهی)به عنوان مثال درآمد همسر، اجاره ملک و غ
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برای اطالعات بیشتر، لطفا به وب سایت اداره مهاجرت بلژیک در بروکسل مراجعه 

 کنید: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-

guides/Pages/The_commitment_that_charge_will_be_taken_Annex

_32.aspx 

ک2 بله

 پی

تنها در صورتی مورد نیاز است که جزء مدارک درخواست شده از طرف دانشگاه  بله

 باشد.  

آخرین 

مدرک 

تحصیلی 

و 

ریزنمرا

 ت 

 سایر مدارک

ک2 

 پی

بله/خ

 یر

. لطفا مورد تایید سفارت بلژیک صادر شده باشد پزشکیک گواهی پزشکی از طرف 

برای حصول اطمینان از نیاز به گواهی پزشکی، به سایت اداره مهاجرت بلژیک 

 مراجعه کنید.

گواهی 

 پزشکی

ک2 بله

 پی

تاریخ درخواست  قبل ازماه  2از که بیش  پیشینه( ءخالصه ای از پرونده قضایی )سو بله

 را پوشش دهد.قبل سال  5از صدور آن نگذشته و 

 ءعدم سو

 پیشینه
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