
 هدارک سفارت یًَاى

 
  کلیِ هدارک عالٍُ بر ترجوِ اًگلیسی ًیاز بِ تائیدیِ دادگستری ٍ اهَر خارجِ دارًد

 قجلی ّبی گصضًبهِ ّوطاُ ثِ اهضبء، ثب گصضًبهِ اصل 

ّن ضٍی ضٍثِ سفیس صفحِ زٍ زاضتي ٍ ٍضٍز تبضید اظ هبُ 6 حساقل اعتجبض هست  

است العاهی ًفط ّط ثطای جساگبًِ گصضًبهِ اضائِ  

 1 ِهطرص کبهالً صَضت گطزی عیٌک، ثسٍى لجرٌس، ثسٍى ضٍ، ضٍثِ اظ کبهالً سفیس، ظهیٌِ ثب ضخ توبم ضًگی، 5/3*4عکس قطع 

 (.ًجبضس یکی قجلی ٍیعاّبی ٍ پبسپَضت ثب عکس) اذیط هبُ 6 ثطای حساکثط ثبضس،

 زض احَال ثجت هْط زاضتي ضٌبسٌبهِ تبئیس تجْ است شکط قبثل) آى صفحبت کلیِ اظ کپی ّوطاُ ثِ ضٌبسٌبهِ تطجوِ ٍ اصل 

 (.است العاهی فطظًساى ٍ ّوسط ًبم کٌبض

 شٌاسٌاهِ ایراًی 

 : کِ( ضغلی هساضک تبئیس جْت) ثیوِ زفتطچِ ٍ تحصیلی هساضک آذطیي ّوطاُ ثِ ضغلی هساضک تطجوِ ٍ اصل هدارک شغلی 

 .است العاهی هطبغل کلیِ ثطای

 ًظبم سبظهبى اظ تبییسیِ ًبهِ ّوطاُ ثِ پعضکی ًظبم کبضت پعضکی، زائن پطٍاًِ ثیوبضستبى، اظ یٌیکبضگع حکن یب هطت پطٍاًِ: پعضکبى

ًوبیٌس هطاجعِ ثْساضت ٍظاضت ثِ پعضکی زاًطٌبهِ تبئیس ثطای تحصیلی زاًطٌبهِ ٍ پعضکی  

ٍکبلت پطٍاًِ: ٍکال  

 حقَق هیعاى ٍ سوت اضتغبل، هست شکط ثب طِهطثَ سبظهبى اظ ًبهِ یب ٍ حقَقی فیص آذطیي کبضگعیٌی، حکن: زٍلتی هطبغل

 گطفتي جْت تحصیلی هساضک اصل ٍ ثیوِ زفتطچِ اضائِ) سبظهبى هْط ثب اجتوبعی تأهیي اظ ثیوِ سبثقِ هطذصی، تبییسیِ ٍ زضیبفتی

(است العاهی ذبضجِ اهَض ٍظاضت تبییسیِ هْط ٍ زازگستطی هْط  

حقَقی فیص آذطیي ٍ ثبظًطستگی حکن: ّب ثبظًطستِ  

 اضائِ ٍ سبظهبى هْط ثب اجتوبعی تأهیي ثیوِ سبثقِ ٍ حقَق فیص ّوطاُ ثِ هطثَطِ ضطکت اظ کبض ثِ اضتغبل گَاّی: غیطزٍلتی طبغله

ضطکت آى تغییطات آگْی آذطیي اصل  

/ ضٍظًبهِ ضسوی / اسبسٌبهِ / گَاّی اضتغبل ثِ کبضتغییطات آگْی آذطیي/  کست جَاظ: ثَزى فطهب ذَیص صَضت زض  

 ثیوِ سبثقِ ٍ حقَق فیص ّوطاُ ثِ کبض ثِ اضتغبل گَاّی یب کبضگعیٌی حکن اصل: زاًطگبُ علوی ّیئت اعضبء ٍ اسبتیس هعلوبى،

سبظهبى هْط ثب اجتوبعی تأهیي  

تحصیل ثِ اضتغبل ًبهِ تطجوِ ٍ اصل زاًطجَیبى، آهَظاى، زاًص  

 کتجی ًبهِ ضضبیت تطجوِ ٍ اصل اضائِ تحصیل، ثِ اضتغبل ًبهِ ثط عالٍُ زاضًس، سفط قصس تحصیلی سبل زض کِ آهَظاًی زاًص جْت *

. زاضز ًیع ذبضجِ اهَض ٍ زازگستطی تبئیس ثِ ًیبظ تطجوِ ثط عالٍُ ٍ است العاهی سفط تبضید شکط ثب هسضسِ هسیطیت اظ  

. ضَز گطفتِ ًظط زض شیل هَاضز لطفبً ذبضجِ اهَض ٍ زازگستطی تبئیس گطفتي ثطای تحصیلی هسضک تبئیس جْت  

 ٍ هْط ٍ استبى پطٍضش ٍ آهَظش ٍ هٌطقِ ٍ هسضسِ هْط ثبیس تحصیلی گَاّی: زثیطستبى ٍ ضاٌّوبیی ٍ زثستبى پبیِ زض حصلیيه

. ثبضس زاضتِ ضا هطثَطِ ضرص اهضبء  

 زٍلت پیطرَاى ثِ هطاجعِ زٍم هطحلِ تْطاى، استبى پطٍضش ٍ آهَظش هْط گطفتي اٍل هطحلِ: زاًطگبّی پیص پبیِ زض هحصلیي

 اضسبل زاضالتطجوِ ثِ تبئیسیِ ثعس ّفتِ یک هطاحل ایي اًجبم اظ ثعس کِ) زاضالتطجوِ آزضس اضائِ ٍ تحصیلی تبئیسیِ گطفتي جْت

ثطز هی ظهبى کبضی ضٍظ 4 تب 3 زاضالتطجوِ تَسط ذبضجِ اهَض ٍ زازگستطی تبئیس اًجبم هطحلِ است شکط قبثل ضوٌبً(. گطزز هی  



 هطاجعِ آظاز زاًطگبُ هطکعی ستبز ثِ زاًطٌبهِ هساضک ٍ تحصیلی گَاّی تبئیس ثطای زاًطگبُ هْط ثط عالٍُ آظاز زاًطگبُ زاًطجَیبى

. ًوبیٌس  

ًوبیٌس هطاجعِ علَم ٍظاضت ثِ زاًطٌبهِ هساضک ٍ تحصیلی گَاّی تبئیس ثطای زاًطگبُ هْط ثط عالٍُ زٍلتی ّبی زاًطگبُ زاًطجَیبى  

   :ثبًکی حسبة گَاّی صسٍض ظهبى ٍ اًگلیسی ظثبى ثِ فقط ثبًک اهضبء ٍ هْط ثب ثبًکی حسبة گَاّی اصلهدارک باًکی 

 .ثبضس A4 ثبًکی پطیٌت سبیع ٍ ثبضس سفبضت ثِ هساضک تحَیل تبضید اظ قجل ضٍظ 3 حساکثط

اًگلیسی ظثبى ثِ اذیط هبُ 3 کبضکطز: جبضی ّبی حسبة  

 هْط ثب ّوطاُ ثبًک، ططف اظ اًگلیسی ظثبى ثِ سَز هبِّ 3 گطزش ّوطاُ ثِ ثبًکی ّبی سپطزُ ثطای اًگلیسی ظثبى ثِ توکي گَاّی

ثبضس ضیبل 555،555،555 ًفط ّط ثطای سپطزُ یب حسبة هَجَزی حساقل ثبیس *ثبًک اهضبء ٍ ضعجِ  

 هالکیت سٌد ترجوِ ٍ اصل 

 ازًی ٍ است الساهی هحضری ًاهِ رضایت کٌٌد، هی سفر ٍالدیي از یکی ّوراّی بدٍى کِ سال81 زیر فرزًداى برای 

 دارد خارجِ اهَر ٍ دادگستری تائید با ترجوِ بِ

 زاض ذبًِ ّبی ذبًن ثطای ّوسط هبلی ٍ ضغلی هساضک تطجوِ ٍ اصل 

فطزی هطرصبت فطم تکویل  

. ًساضز تبئیس ثِ ًیبظ ثبضس اًگلیسی ظثبى ثِ کِ صَضتی زض تحصیلی ّبی گَاّی ٍ ضغلی هساضک کلیِ  

. است العاهی فبضتس زض ًگبضی اًگطت جْت هسبفطیي کلیِ حضَض  

 ٍ زض یک ًسرِ اضائِ ضَز .  A4ثط ضٍی ثطگِ  هساضک کپی است شکط ثِ الظم

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

 سفبضتربًِ ّب ًوی ثبضس

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

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

 

 

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

هاُ اخیر  1صادرُ در ، اهَرخارجِ ٍدادگستری  با هْر هترجن  سفارت یًَاى : ترجوِ رسوی بِ زباى التیي ّوراُ

 )ّسیٌِ ی ترجوِ بِ عْدُ هسافر هی باشد .

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

 تواس حاصل ًوایید


