
"هدارک هَرد ًیاز سفارت اسپاًیا"  

 
دارًدترجوِ اسپاًیایی  ًیاز بِ کلیِ هدارک  

 هبُ اعتجبض ّوطاُ ثب اهضبی صبحت گصضًبهِ + اصل گصضًبهِ ّبی گصضتِ 7اصل گصضًبهِ ثب حساقل  -1

 گیطًسُ صَضت فطز هتقبضی ثبضس ( % عکس زضثط88)جسیس ، ضًگی ، توبم ضخ ، ثب ظهیٌِ ضٍضي کِ  5/4*  5/3قطعِ عکس  زٍ  -2

 اصل ضٌبسٌبهِ ایطاًی -3

 هدارک شغلی  -4

 : گَاّی اضتغبل ثِ تحصیل ، کبضت زاًطجَیی  ثطای زاًطجَیبى 

 : اصل حکن استرساهی ٍ آذطیي فیص حقَقی ثِ ّوطاُ هْط + گَاّی اضتغبل ثِ کبض  اعضبی ّیئت علوی زاًطگبُ ّب 

  ِتحصیل) ثطای زاًص آهَظاًی کِ زض سبل تحصیلی سفط هیکٌٌس ًبهِ هطذصی ثب تبییس ثطای زاًص آهَظاى : گَاّی اضتغبل ث

 هسیط هسضسِ العاهی هیجبضس .

  : )... ٍ ُثطای صبحجبى ضطکت ّبی ذصَصی )هسیط عبهل ، ضئیس ّیئت هسیطُ ، ًبئت ضئیس ّیئت هسیطُ ، عضَ ّیئت هسیط

 ، گَاّی اضتغبل ثِ کبضیطات ضطکت اصل ضٍظًبهِ ضسوی تبسیس ضطکت ٍ اصل ضٍظًبهِ آذطیي تغی

  ثطای کبضهٌساى ضطکت ّبی ذصَصی : ) گَاّی اضتغبل ثِ کبض ذطبة ثِ سفبضت ثب شکط سوت ، سبثقِ کبض ، هطرصبت فطزی

) ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی کبهل ، ضوبضُ پبسپَضت ( تبضید ضطٍع ثِ کبض ، هیعاى حقَق ، تبضید ضطٍع ٍ اتوبم هطذصی + لیست 

سبل قجل اظ سفط ّوطاُ ثب هْط سبظهبى تبهیي اجتوبعی العاهیست ( + آذطیي  1ئِ سبثقِ ثیوِ ثیوِ اظ ازاضُ تبهیي اجتوبعی )اضا

 فیص حقَقی

  ثطای کبضهٌساى ثرص زٍلتی : آذطیي حکن کبض گعیٌی + آذطیي فیص حقَقی ثِ  ّوطاُ هْط + گَاّی اضتغبل ثِ کبض 

 ثطای ثبظًطستگبى : آذطیي حکن ثبظًطستگی + آذطیي فیص حقَقی 

  کسجِ : اصل جَاظ / اصل کبضت ثبظضگبًی ثطای 

 ثطای پعضکبى : اصل پطٍاًِ هطت + اصل کبضت ًظبم پعضکی ، پطٍاًِ زائن پعضکی 

  ِثطای هٌْسسبى : اصل پطٍاًِ هٌْسسی + اصل کبضت ًظبم هٌْسسی ) زض صَضت اضتغبل زضضطکت ، هساضک هطثَط ث

 کبضهٌساى ثرص ذصَصی هی ثبیست اضائِ گطزز (

 بى سبظاى : اصل گَاّی سبذتوبى / اصل قطاضزازّبی کبضی / اصل پبیبى کبض سبذتوبى .ثطای سبذتو 

  ثطای ٍکال : اصل پطٍاًِ ٍکبلت + اصل کبضت ٍکبلت 

 ٍ هالی  هدارک باًکی -5

 صبزضُ اظ اهَض ثیي الولل ثِ  هبِّ 6 ثطای حسبة ّبی کَتبُ هست یب جبضی : ثطای حسبة ّبی کَتبُ هست گَاّی توکي هبلی

التیي + ضیع پطیٌت ضص هبُ آذط ، ّوچٌیي ثطای کلیِ ی هَاضز هی ثبیست هیعاى زض آهس ضرصی حسبة ّبی ثبًکی زض آى 

 ّب هطرص ثبضس . 

 حسبة ثِ ّوطاُ گطزش ضص هبُ سَزثبًک هطثَطِ  هبِّ 6 گَاّی توکيثلٌس هست : یثطای حسبة ّب  

 هیلیَى تَهبى ثبضس  58ل هبًسُ حسبة ثطای ّط هتقبضی هی ثبیست حساقل هبًسُ حسبة : حساق 

صی زض حسبثْبی ثبًکی هطرص ثبضس ، افعایص ًبگْبًی هبًسُ حسبة ثِ ّیچ عٌَاى هَضز هی ثبیست هیعاى زض آهس ضر ًکتِ :

 قجَل سفبضتربًِ ّب ًوی ثبضس . 



  اصل سٌس هبلکیت ثٌبم هسبفطسٌد هلکی :  -6

  سال در صَرت عدم درخَاست ٍیسا برای یکی از ٍالدیي الساهی  11ًکتِ :رضایت ًاهِ هحضری برای افراد زیر

 هی باشد 

 صَرت اصل  يیا ریآشاًس راُ ٍ رسن سفر اًجام شَد، در غ لِیبِ ٍس ستیبایًکتِ : ترجوِ هدارک الساها ه

 بِ آشاًس ارسال گردد . ستیبایهدارک بِ ّوراُ ترجوِ هدارک جْت گرفتي استعالهات الزم ه

 

 حضَر هسافر در هحل سفارت جْت ارائِ هدارک ٍ اًگشت ًگاری الساهی هی باشد .

هاُ اخیر )ّسیٌِ ی ترجوِ بِ عْدُ  6سفارت اسپاًیا : ترجوِ رسوی بِ زباى اسپاًیایی ّوراُ با هْر هترجن صادرُ در 

 هسافر هی باشد .

ٍ شرایط ارائِ ضواًت بازگشت از سفربا کارشٌاساى فرٍش ها در شرکت جْت کسب اطالعات بیشتر در هَرد هبالغ 

 تواس حاصل ًوایید .


