
 تجاری مدارک  مورد نیاز جهت درخواست روادید

بره ممرراگ  روامی     شرته و شرکت ایتالیایی و برر رو  سرربرش شررکت تلمیر       در ضمیمه، توسط یک طبق نمونه موجود  که می بایست دعوتنامه .1

. ارائه  ردد هاعضویت در اتاق بازر انی یا  وامی ثبت شرکت

مری بایسرت    معرفری نامره   .جهت معرفری فررد متضاضری    ،یرانی مربوطه بر رو  سربرش سازمان یا شرکتاص  معرفی نامه از سو  شرکت یا سازمان ا .2

  :حاو  مطالب ذی  باشد

 ؛(نام، نام خانواد ی، مح  و تاریخ تولد)ا  فرد متضاضی  اطالعات شناسنامه -

؛(، مح  و تاریخ صدور، تاریخ انضضا ذرنامه شمارگ) ا  مشخصات  ذرنامه -

در شرکت یا سازمان مربوطه؛ سمت فرد متضاضی -

تجار  با شرکت ایتالیایی دعوت کنندگ؛ اتتوضیح مختصر  پیرامون ارتباط -

؛متضاضیفرد مدت زمان سفر  -

 .اظهار شرکت مبنی بر تضب  مزینه ما  سفر و اقامت فرد متضاضی در ایتالیا -

 .(پیشنهاد قیمت، قرارداد، غیرگ، نامه، پروفورما شایش اعتبار)مراودات تجار  با شرکت ایتالیایی  وجود صحتمدارکی مبنی بر  .3

.به ممراگ ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسیو کپی شناسنامه معتبر متضاضی  اص  .4

، با توجه به نرو  شررکت،  روامی مرا در این راستا. به ممراگ ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسیفعالیت شرکت ایرانی و  موجودیتمدارکی مبنی بر  .5

 :ذی  مورد قبول خوامند بود

. حاو  اطالعات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت و مشخصات فررد متضاضری  ( که از تاریخ صدورش بیش از سه سال نگذشته باشد)آخرین روزنامه رسمی  -

کمترر از سره   با تاریخ صدور ) را نیز میدر صورتیله از تاریخ صدور روزنامه رسمی بیش از سه سال  ذشته باشد، فرد متضاضی می بایست آخرین روزنامه رس

حاو  تغییرات احتمالی مربوط به تاسیس شرکت و یا یک  وامی از سازمان ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت، حتی ا رر تغییرراتش بره ثبرت     ( سال

. ، ارائه نمایدباشند نرسیدگ

 :یا

 .مالیاتی پرداختآخرین رسید  به ممراگ جواز کسب معتبر صادرگ از  شهردار  مح  سلونت -

: یا

 .یمالیات رسید آخرین پرداختبه ممراگ  معتبر کارت بازر انی -

در سرمت کارمنرد    تنهرا یا و  صاحب جواز کسب یا کرارت بازر رانی ارانره شردگ، نباشرد و       باشد شدگن نام فرد متضاضی در روزنامه رسمی ثبتدر صورتیله . 6

 :، ارائه دمدنیز به ممراگ ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسید، باید مدارک ذی  را شرکت یا سازمان مربوطه مشغول بلار باش

.معرفی نامه شرکت بیانگر ارتباط کار  و سمت فرد متضاضی -

 .لیست واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماگ آخر -

 :یا

 (.بدون ترجمه)ولتی ولتی یا نیمه دسازمان دیک کارت پرسنلی فرد متضاضی نزد  -

 :ارائه دمد نیز و کپی مدارک مالی خود را اص در صورتیله فرد متضاضی سفر به ایتالیا دارا  شغ  آزاد باشد می بایست . 7

. با مهر و امضا  بانک سه ماگ آخر حساب جار  بانلی کارکرد -

یا 

( Visa ،Mastercard ،American Express: مانند)کارت اعتبار  شخصی بین المللی  -

 .رفت و بر شت مواپیمارزرو بلیط یا بلیط  .8

 .متضاضی در حوزگ شنگن فرد اقامت زمان ک  مدت برا  بیمه مسافرتی . 9

 . دم ارائه حتی یلی از مدارک مذکور موجب رد درخواست صدور روادید می  رددع

 درخواسرت از متضاضری   ،پرونردگ تلمیلی دیگر  را جهت بررسری مرهره بهترر    مدارک  ،این حق را برا  خود قائ  میشود تا در صورت نیازروادید صدور بخش 

 . نماید

به متصدی مربوطهه   ، جهت انگشت نگاری،به بخش صدور روادید این سفارت متقاضیحضوری می بایست در هنگام مراجعه کلیه مدارک فوق 

 .تحویل داده شوند




