
 مدارک سفارت یونان

 
  کلیه مدارک عالوه بر ترجمه انگلیسی نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه دارند

 قبلی هایگذرنامه همراه به امضاء، با گذرنامه اصل 

هم رویروبه سفید صفحه دو داشتن و ورود تاریخ از ماه 6 حداقل اعتبار مدت  

است الزامی نفر هر برای جداگانه گذرنامه ارائه  

 1 صورت یگرد عینک، بدون لبخند، بدون رو،روبه از کامالً سفید، زمینه با رخ تمام رنگی، 5/3*5/4عکس  قطعه 

 (.نباشد یکی قبلی ویزاهای و پاسپورت با عکس) اخیر ماه 6 برای حداکثر باشد، مشخص کامالً

 رمه داشتن شناسنامه تائید تجه است ذکر قابل) آن صفحات کلیه از کپی همراه به شناسنامه ترجمه و اصل 

 (.است الزامی فرزندان و همسر نام کنار در احوالثبت

 شناسنامه ایرانی 

 مدارک شغلی 

 مدت( الف: شامل که.( باشد ماه یک زیر باید آن صدور تاریخ که)  کاری قرارداد یا حقوقی فیش یا کارفرما از ای نامه

 حقوق( ب.(  باشند داشته قرارداد درخواستی ویزای از پس ماه سه حداقل باید که انقضا، تاریخ با همراه) قرارداد

 کامل تماس اطالعات( ذ(  درخواست با مطابق مقصد و تاریخ با) مرخصی موافقت( د متقاضی کنونی سمت( ج متقاضی

 که آن تتغییرا یا تاسیس اطالعیه ی عالوه به باشد،( ملی شناسه) آن فرد به منحصر شناسایی شماره کارفرما، شرکت

باشد شده درج دولت روزنامه در . 

 سمت و درآمد بر مبنی شرکت از ای نامه( الف: سهامداران و مدیره هیئت اعضای عامل، مدیران شرکت، مدیران

 کارفرما، شرکت کامل تماس اطالعات باشد، شده درج دولت روزنامه در که آن تغییرات یا تاسیس اطالعیه( ب متقاضی

شود درج باید «ملی شناسه» آن فرد به منحصر ملی شناسنامه شماره . 

هستند تحصیل حال در که دانشگاهی /مدرسه جاری تحصیلی سال در نام ثبت مدرک: آموزان دانش . 

 گواهی( ج(  وکالت/  پزشکی نظام کارت) معتبر ای حرفه شناسایی کارت( ب معتبر کسب پروانه( الف: آزاد شغل

تماس کامل اتمشخص با مربوطه اتحادیه از عضویت  

بازنشستگی حکم یا بازنشستگی گواهی: بازنشستگان  

 شرکت بین مالقات قرار از کپی یک( ب(  قانونی /شده تایید ترجمه با همراه اصل،) دریایی معتبر کتاب( الف: ملوانان

 بیمارستان یک توسط( شده مهر) شده صادر پزشکی وضعیت متقاضی گزارش پزشکی، گواهی( ج متقاضی و یونانی

یونانی شرکت از نامه دعوت( د  درخواست از قبل ماه یک حداقل دولتی  

باشد تهداش همراه به را سهم هر ارزش همراه به سهام کل مالکیت بر مبنی مدارکی باید همچنین داران سهام: نکته . 

 .است اجباری اجتماعی تامین سوابق ارائه افراد تمامی برای: نکته

 مدارک بانکی 

 یک حداقل است، شده صادر( ایرانی یا یونانی) بانک یک توسط که( انگلیسی زبان به) حساب مالکیت رکمد اصل

درخواست از قبل هفته  



 یک از کمتر که دهد می ارائه را وجه عادی جریان که ماهه، 3 حداقل اصلی شخصی بانک( های) حساب ریزگردش

باشد شده صادر درخواست از قبل هفته . 

است شخص اسم به که چیزی هر تمالک سند ارائه . 

 .باشد تومان 150.000.000 نفر هر برای سپرده یا حساب موجودی حداقل

 نیاز و است الزامی محضری نامهرضایت کنند،می سفر والدین از یکی همراهی بدون که سال18 زیر فرزندان برای 

 دارد خارجه امور و دادگستری تائید با ترجمه به

 دارخانه هایخانم برای همسر مالی و غلیش مدارک ترجمه و اصل 

فردی مشخصات فرم تکمیل  

. ندارد تائید به نیاز باشد انگلیسی زبان به که صورتی در تحصیلی هایگواهی و شغلی مدارک کلیه  

. است الزامی سفارت در نگاری انگشت جهت مسافرین کلیه حضور  

 نسخه ارائه شود . و در یک  A4بر روی برگه  مدارک کپی است ذکر به الزم

چ می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هینکته : 

 عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد

 رک ل مداصورت اص نیا ریآژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غ لهیبه وس ستیباینکته : ترجمه مدارک الزاما م

 به آژانس ارسال گردد . ستیبایمراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعالمات الزم مبه ه

 

 

 حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد .

ماه اخیر  1صادره در ، امورخارجه ودادگستری  سفارت یونان : ترجمه رسمی به زبان التین همراه با مهر مترجم 

 (رجمه به عهده مسافر می باشد .)هزینه ی ت

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد مبالغ و شرایط ارائه ضمانت بازگشت از سفربا کارشناسان فروش ما در شرکت 

 تماس حاصل نمایید


