
"جوهوری چک هدارک سفارت"  

 
 *کلیِ هساضک ًیاظ تِ تطجوِ اًگلیسی زاضًس

  ّوطاُ تا اهضا+ گصضًاهِ ّای قثلی  گصضًاهِاصل  .1

 ّن  یضٍ تِ ضٍ سیسفط ٍ زاضتي زٍ صفحِ سف دیهاُ اظ تاض 6هست اعتثاض گصضًاهِ حساقل توجه: 

 .سیطیتگ یذَضزُ، کپ عایّا هْط ٍ کِ زض آى ی*صفحات

 یِ عکس ضًگزٍ قطع .2

گطفتِ  صیهاُ پ کِ کوتط اظ سِ  5/4*  5/3ضخ، زض اتعاز توام  س،یسف ٌِیظه ،ی: عکس ضًگعایٍ یعکس تطا یضطٍض یّا یژگیٍ

 یعایصَضت کاهال هطرص تاضس ، عکس تا گصضًاهِ ٍ ٍ یزاضتِ تاضس. گطز یصاحة عکس ّورَاً یضسُ ٍ کاهال تا ظاّط فعل

  ًثاضس یکی یقثل

 رانیشناسناهه ای. 3

 هدارک شغلی  .4

 هاُ آذط 3+ فیص حقَقی  ی آذطیي حکن کاضگعیٌی تطجوِ کاضهٌساى ترص زٍلتی:*

 هاِّ   6هاُ آذط + لیست تیوِ  3، فیص حقَقی گَاّی اضتغال تِ کاض ضٍی سطتطگ ضسوی ضطکت  : کاضهٌساى ترص ذصَصی*

 تِ کاض اّی اضتغال، گَ ، آگْی تغییطاتضٍظًاهِ ضسوی ضطکت  ّای ذصَصی: صاحثاى ضطکت*

 کاضت ًظام پعضکی ، پطٍاًِ زائن پعضکی ، پطٍاًِ هطة :پعضکاى *

 + کاضت ٍکالت : پطٍاًِ ٍکالت  ٍکال *

 : حکن تاظًطستگی ، فیص حقَقی  تاظًطستِ ّا*

 جَاظ کسة ٍ یا کاضت تاظضگاًی هطاغل آظاز: *

ًاهِ اضتغال تِ تحصیل ، کاضت زاًطجَیی ) زض صَضت سفط زض سال تحصیلی تائیس ًاهِ ، هطذصی اظ زاًطگاُ  زاًطجَیاى: *

 هطتَطِ العاهی است(

 ًاهِ اضتغال تِ تحصیل ) زض صَضت سفط زض سال تحصیلی تاییس ًاهِ هطذصی اظ هسیط هسضسِ  العاهی است ( زاًص آهَظاى :* 

 هدارک بانکی.6

 تِ ظتاى اًگلیسی هاِّ 3 هالیهاُ اذیط ، تِ ّوطاُ ًاهِ توکي  3اضکطز حساب ّای جاضی : ک*

 هاِّ سَز تِ ظتاى اًگلیسی ّوطاُ تا هْط تطجستِ ٍ تِ یَضٍ 3سپطزُ ّای تاًکی : گَاّی توکي تِ ّوطاُ گطزش *

 ضیال  تاضس .  000/000/500*تایس حساقل هَجَزی حساب تطای ّط ًفط 

 سند هالکیت  .7

 طرصات فطزی تِ صَضت کاهل ٍ زقیق*تکویل فطم ه

الظم تِ شکط است تا تَجِ تِ هساضک اضائِ ضسُ ٍ ًظط سفاضت هوکي است هساضک زیگطی اظ هسافط زضذَاست گطزیس کِ تْیِ ٍ 

 اضائِ آًْا جْت اذص ٍیعا العاهی هی تاضس . 

 یکی از والدین الساهی هی باشد  سال در صورت عدم درخواست ویسا برای 81نکته :رضایت ناهه هحضری برای افراد زیر 

صورت اصل هدارک به  نیا ریآشانس راه و رسن سفر انجام شود، در غ لهیبه وس ستیباینکته : ترجوه هدارک الساها ه

 به آشانس ارسال گردد . ستیبایهوراه ترجوه هدارک جهت گرفتن استعالهات الزم ه

 


