مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزا توریستی یا مالقات با اقوامی که ساکن ایتالیا :
 .1دعوتنامه که می بایست طبق نمونه موجود در ضمیمه ،توسط یک شهرونن ییااییهایی یها شهرونن
خارجی مقیم ییااییا تکمیل گودد.
م یرک شناسایی ذیل ن یز بایسای همویه دعوتنامه یرسال گودن :
-

شرونن ین ییااییایی :گذرنامه یا شناسنامه معابو.

-

شرونن ین خارجی مقهیم ییااییها :یجهاهه یاامهت کهه بهه مه

حه یال  1مهاه یه تهاریا ینقیهاو رنیدیه

درخویسای  ،همچنان دیریو یعابار باش .
 . 2یصل ن کپی شناسنامه معابو ماقاضی به همویه توجمه به هبان ییااییایی یا ینگلیسی.
 . 3یصل ن کپی م یرک شغلی ماقاضی به همویه توجمه به هبان ییااییایی یا ینگلیسی :
ییف) م یوین ن یعیاو هیئت م یوه شوکارا:
آخوین رنهنامه رسمی (کهه یه تهاریا صه نری بهی

-

موبوط به تاسهی
رسمی بی

ن ببهت شهوکت ن مات ها

یه سهه سهال نگذشهاه باشه ) حهانو یطالعها

مهود ماقاضهی .در صهورتیکه یه تهاریا صه نر رنهنامهه

یه سه سال گذشاه باش  ،مود ماقاضی مهی بایسهت آخهوین رنهنامهه رسهمی ری نیهز
یحامهایی موبهوط بهه تاسهی

شهوکت ن یها یهک

(با تاریا صه نر کماهو یه سهه سهال) حهانو تغییهوی

گویهی یه ساهمان ببت شوکارا مبنی بو معال بودن شوکت ،حاهی یگهو تغییهویت

بهه ببهت نوسهی ه

باشن  ،یریئه نمای .
ب) دیرن گان مااغل آهید :
 جویه کسب معابو صادره یه شرودیرو محل سکونت به همویه رسی آخوین پودیخت ماییاتی.یا
باهرگانی معابو به همویه رسی آخوین پودیخت ماییاتی.

 -کار

ج) کارمن ین بت
-

خ وصی یا دنیای :

ییست نیریز حق بیمه به ساهمان تامین یجاماعی موبوط به ش

ماه آخو،

یا
-

کار

پوسنلی مود ماقاضی نزد یک ساهمان دنیای یا نیمه دنیاهی (به نن توجمهه) یها معومهی نامهه

بیانگو یرتباط کارو ن سمت مود ماقاضی در شوکت یا ساهمان موبوطه.
 . 4یصل ن کپی م یرک مایی به همویه توجمه به هبان ییااییایی یا ینگلیسی :
-

کارکود سه ماه آخو حساب جارو بانکی با مرو ن یمیاو بانک.

یا
-

کار

یعابارو شت ی بین ییمللی (مانن )American Express ، Mastercard ، Visa :

یا
-

ضمانت بانکی (  )Fideiussione bancariaیه سوو شتص دعو

کنن ه بهه نفه ماقاضهی نهزد یکهی

یه بانکراو ییااییا .مبلغ ضمانت نبای یه مبایغ ماتص ش ه در ج نل موجود در بت
یین سفار

ص نر رنیدیه

کماو باش .

 -عالنه بو مویرد ذکو ش ه ،یسناد موبوط بهه دیرییهی ههاو غیهو منقهول نیهز (در صهور

دیری بهودن) در نظهو

گوماه می شون .
 . 5یصل ن کپی بیمه مساموتی بویو کل م

همان یاامت مود ماقاضی در حوهه شنگن.

 . 6یصل ن کپی بلیط یا رهرن بلیط رمت ن بوگات هویپیما.

 . 7یصل ن کپی رهنر هال در مقاص مورد نظو در ییااییا (در صور
بت

ص نر رنیدی یین حق ری بویو خود اائل میاود تا در صور

بورسی هوچه براو پونن ه ،یه ماقاضی درخویست نمای .

دیری بودن).
نیاه ،مه یرک تکمیلهی دیگهوو ری جرهت

