
 

 

 : جُت اذذ يیشا شیىگه   سفبرت مجبرستبن مدارک مًرد ویبس

ارائٍ گذروبمٍ جداگبوٍ ثزای َز وفز ),( ثٍ َمزاٌ گذروبمٍ َبی قجلی مبٌ اس تبرید يريد ۶ مدت اعتجبر حداقل ) اصل گذروبمٍ ثب امضبء_۱

 (الشامی است

  .تمبم رخ ثب سمیىٍ سفید, روگی۴*۶قطعٍ عکس ۶_۲ 

  .اصل ي تزجمٍ شىبسىبمٍ ثٍ َمزاٌ کپی اس کلیٍ صفحبت آن_۳

 .اصل ي تزجمٍ گًاَی حسبة ثبوکی_۴

 .هاُ اخیر کافی هی تاضد۱ارائِ گردش حساب ,در صَرت تعداد زیاد تراکٌص)کارکرد سِ هاُ اخیر :حسبثُبی جبری(الف

 .گَاّی هَجَدی حساب ًیس قاتل ارائِ هی تاضد,در صَرت ًداضتي گردش حساب*

  اهضا تِ ّوراُ هْر ضعثِ ٍ (حتی ارقام)قاتل ذکر است گَاّی حساب تاید فارسی تاضد ) :سپزدٌ َبی ثبوکی(ة

 . ریال تاضد000/000/100 حد اقل هَجَدی حساب یا سپردُ ترای ّر ًفر*

   ملکیاصل ي تزجمٍ سىد مبلکیت_۵

 :اصل ي تزجمٍ مدارک شغلی_۶

 کارت ًظام پسضکی ٍ داًطٌاهِ تحصیلی,پرٍاًِ دائن پسضکی,پرٍاًِ هطة:پششکبن-

 پرٍاًِ ٍکالت:يکال-

هیساى حقَق دریافتی ٍ تاییدیِ هرخصی ,آخریي فیص حقَقی ٍ تا ًاهِ از سازهاى هرتَطِ تا ذکر هدت اضتغال,حکن کار گسیٌی:مشبغل ديلتی-

 آخریي لیست تیوِ,

 حکن تازًطستگی ٍ آخریي فیص حقَقی:ثبسوشستٍ َب- 

 گَاّی اضتغال تِ کار از ضرکت هرتَطِ ٍ ارائِ آخریي اصل رٍزًاهِ رسوی آى ضرکت:مشبغل غیز ديلتی-

 آگْی تاسیس/جَاز کسة:در صًرت ذًیش فزمب ثًدن- 

 (اصل ًاهِ اضتغال تِ تحصیل یا اضتغال تِ کار)اسبتیدي اعضبی َیئت علمی داوشگبٌ,معلمبن ,داوشجًیبن  

ارائِ اصل ٍ ترجوِ رضایت ًاهِ کتثی از هدیریت هدرسِ ,عالٍُ تر ًاهِ اضتغال تِ تحصیل ,جْت داًص آهَزاًی کِ در سال تحصیلی قصد سفر دارًد*

 .تا ذکر تاریخ سفر الساهی هی تاضد

رضبیتىبمٍ , سبل َستىد ي ثدين َمزاَی پدر سفز میکىىد ۱۸جُت ذبومُبی متبَل کٍ تىُب سفز میکىىد ي فزسوداوی کٍ سیز _۷

 .محضزی الشامی میجبشد

   .سال در سفارت الساهی هیثاضد۶حضَر افراد تاالی ,در صَرت ًیاز*

 (تًسط شزکت اسمبء سیز صبدر می گزدد)رسرياسیًن ثلیط ًَاپیمبیی  - 8

 (تًسط شزکت اسمبء سیز صبدر می گزدد)ياچز َتل - 9

  تکمیل فزم تقبضب وبمٍ يیشای شیىگه- 10

 *.تزجمٍ َب ثدين ویبس ثٍ تبییدیٍ دادگستزی ي يسارت امًر ذبرجٍ می ثبشىد* 

تزجمٍ رسمی کلیٍ مدارک تًسط شزکت اسمبءسیز در اسزع يقت ثب َشیىٍ مىبست  قبثل اوجبم ,  ثٍ مىظًر  رفبٌ حبل شزکت کىىدگبن 

 77514998( 021). لطفب جُت ارسبل اصل مدارک در تُزان ي یب اس شُزستبن  ثب دفتز شزکت  اسمبءسیز تمبس حبصل ومبئید . است


