
 

 شنگن  برای درخواست رواد�د  مدارک الزم
 

ح ز�ر الزا� است (بخش الف) .  رواد�د برای درخواست  ن شما شنگن ارائه مدارک اول�ه  به �ش با�د  همچننی
   . (بخش ب )  کن�د را به سفارت ارائه   ) supporting documents(  مدارك �شتوانه

 
 مدارک اول�ه  -الف

   : سوئد  برای پذیرش درخواست رواد�د شما توسط سفارت اص� یپ�ش ن�از ها
  

 ، کشور سوئد با�د مقصد اص� سفر باشد. توسط سفارت  درخواست رواد�د و برر�  قبولبرای   -۱
وع سفر با�د در �ک بازە زماین   -۲    . قرار داشته باشد به سفارت    متقا�ن   از روز مراجعه  هماه  ۶تار�ــــخ �ش
(فرم    ۱۱۹۰۳۱امضا شدە باشد و �ا فرم شمارە    و چاپ    ،تکم�لدرخواست رواد�د که  آنالین  فرم   -۳

سن سال    ۱۸که تکم�ل و امضا شدە باشد. در صوریت که متقا�ن کم�ت از    شنگن)   رواد�د درخواست  
  شدە باشد امضا  فرد با�د توسط ق�م قانوین درخواست رواد�د فرم  ،داشته باشد 

 گذرنامه شما با�د:   : مسافریت معت�ب گذرنامه �ا مدرک  -۴
   از حوزە شنگن اعتبار داشته باشد  اە �س از خروج برنامه ر�زی شدە شما م ۳تا حداقل  •
   سف�د داشته باشد  صفحهحداقل دو  •
 سال گذشته صادر شدە باشد  ۱۰در  •

گذشته ماە    ۶در    عکس با�د   باشد.   چاپ شدەدر اندازە عکس گذرنامه    �ک قطعه عکس تمام رخ که -۵
 اشد گرفته شدە ب

 (ا�ر پول به صورت آنالین پرداخت �شدە باشد)  سوئد   سفارتبه حساب پول  وار�ز بان� رس�د  -۶
�ک  -۷  د ن گرد�    جمع آوریو عکس) توسط سفارت  (اثر انگشت متقا�ن اطالعات بیوم�ت

 
فرم تقاضای رواد�د ، د ن �شدە باش مه�ا سفارت  هدر هنگام مراجعه بپ�ش ن�ازهای ذکر شدە  در صوریت که

پول  مدارک و  . در اینگونه موارد  برر� نخواهد شد  رواد�د ا�شانتقاضای    و خواهد شد    مرج�ع  متقا�ض 
 بازگرداندە خواهد شد.   متقا�ن به  سوئد  سفارتحساب پرداخت شدە به 

 
 

ن با�د  رواد�د در�افت شما برای   را به سفارت ارائه کن�د.  ذ�ل�شتوانه  مدارک همچننی
 
 
 
 
 

 �شتوانه مدارک  -ب 



 

 
ن   ارائه اصل مدارک به سفارت  ،  در هنگام مراجعه به سفارت برای تقاضای در�افت رواد�د   اص���  از قواننی

ن  داد و    �شاندر هنگام مراجعه  بع�ن از مدارک را با�د  اصل  است.   �ک �سخه کیپ از آن را به سفارت همچننی
ا�ط    د�گر   ��.  تح��ل داد  به  مدارکانگل�� �ا سوئدی و �ا ارائه ترجمه  ز�ان  ارائه مدارک به   ،الزم از �ش

 . � باشد  �� از این ز�ان ها 
وع روند برر� درخواست رواد�د شما  مدارک  که ارائه    حتما به �اد داشته باش�د ط الزم برای �ش �  �ش

ارائه فرم رواد�د تکم�ل شدە به همراە همه مدارک الزم به معنای موافقت با درخواست رواد�د شما    د. باش
 . ن� باشد 

 
مشخص    برای  ، استفادە از این مدارکسفارت  به�شتوانه  دل�ل درخواست از متقاض�ان برای ارائه مدارک  

 است:  اثبات موارد ز�ر  شدن و 
 
 هدف از سفر برنامه ر�زی شدە   -
همینطور  سوئد.  در    برای پرداخت ه��نه های محل اقامت موقت  متقا�ن   محل اقامت �ا استطاعت ما�  -

 خود  متقا�ن استطاعت ما� 
گ

ن ه��نه های مدت زمان اقامت در سوئد و بازگشت به محل زند�  برای تامنی
  از اتمام تار�ــــخ   شنگن قبل  حوزە  قصد شما برای ترک کشورهای  که براساس آنها بتوان �سبت به  اطالعایت     -

 اعتبار رواد�د اطمینان حاصل کرد 
ا�ط افراد از آنها  �شتوانه  تما� متقاض�ان رواد�د با�د مدارک اص� و   را   شود �    خواستهکه با توجه به �ش

وط تحقق د. از نبه سفارت ارائه ده    اطمینان حاصل کن�د.  ۴تا  ۱ �ش
 

ن محل اقامت   -۱   سوئد در  موقتمدرا� دال بر داشنت
   رزو هتل -
�ان �ا اعزام کنندە  �ا  - ن  تای�د اسکان متقا�ن توسط فرد �ا ارگان م�ی

ن ه��نه های مدت زمان اقامت در سوئد و   -۲ تامنی مدارک �شان دهندە استطاعت ما� شما برای 
 خود 

گ
 همینطور بازگشت به محل زند�

 و گردش سه ماە گذشته حساب بان�گوا� تمکن ما�  -
ن ه��نه های مدت زمان اقامت در   �شان دهندەمدارک د�گر  �ا   - استطاعت ما� فرد برای تامنی

ە)  ن المل�، چک مسافریت �ا غ�ی  سوئد (کارت اعتباری بنی
-  

 

 
 



 

ن زدە شدە هر روز به ازای کرون سوئد   ۴۵۰ه صورت ک�، مبلغ مورد ن�از برای اقامت فرد در سوئد ب تخمنی
ل �ستگان  ن است. ا�ر متقا�ن از قبل ه��نه های اقامت خود را پرداخت کردە باشد و �ا در مدت سفر در م�ن

. سفارت از شما مدار� � خواهد  اندازە مبلغ مورد ن�از � تواند کم�ت باشد ،  �ا دوستان اقامت داشته باشد 
ن ه��نه های سفر  باشد. مدار� مانند گوا� تمکن ما�،  خود که �شان دهندە توان اقتصادی شما در تامنی

�ان شما ه��نه های سفر را تقبل � کند،   ن گردش حساب بان� و ف�ش های حقو�ت سه ماە گذشته. ا�ر م�ی
ن شیوە مدارک �شان دهندە مبا�د شما  �ان خود را به سفارت ادائه ده�د.  به همنی ن ان استطاعت ما� م�ی ن  �ی

 

ن ب�مه نامه مسافریت   -۳  مدار� دال بر داشنت
نامه مسافریت ته�ه شدە با�د متقاض�ان رواد�د با�د ب�مه نامه مسافریت ته�ه کردە باشند. ب�مه  -

ستان �ا ه��نه های مرتبط با وضع�ت های اورژا�� پزش�، درمان های پزش� در ب�مار   تمام
تعداد روزهای    انتقال ب�مار به کشور مبدا برای اقدامات پزش� �ا موارد فویت را شامل شود. 

 درخواسیت باشد.  رواد�د ب�مه مسافریت با�د منطبق با تعداد روزهای 
 

مدار� که براساس آنها بتوان �سبت به قصد شما برای ترک کشورهای شنگن قبل از اتمام تار�ــــخ   -۴
 طمینان حاصل کرد. اعتبار رواد�د ا

: ببل�ط و ر رز  -    ل�ط مسافریت �ا رزو بل�ط مسافریت مسافریت
اصل گذرنامه های قد�� به همراە کیپ از صفحایت که در آنها رواد�د �ا مهرهای ورود و خروج  -

 وجود دارند. 
 

 ثبات اقتصادی و اجتما� متقا�ن �شان دهندە  مدارک -۵
 تمام متقا�ض ها:  -
 سه ماە گذشته. و گردش حساب بان� در  گوا� تمکن ما� -
 سند مل� (در صورت وجود)  ارائه  -
 فرد در آن درج  که  شناسنامه (سند ه��یت   -

گ
و توسط ادارە ثبت احوال صادر وضع�ت خانواد�

 ) � شود
 حکم کارگ��ین رس� و آخ��ن ف�ش حقو�ت  مقامات رس�:  -
قرارداد کار کارمندان - �ا  ماە قبل  ،جد�د   : حکم کارگ��ین  ن  ف�ش های حقو�ت سه  تامنی چه  ، دف�ت

ن اجتما�  اجتما� چه خدمات درماین  �ا مدار� دال بر عض��ت در تامنی چه    �ا ، دف�ت   درماین دف�ت
چه  و �ا نامهمعادل   شدە باشند دادە   توضیحاز کارفرما که در آن دال�ل عدم وجود این دف�ت

مشاغل - بازرگانان  صاحبان  فعال�ت  :  و  صنف   تجاریاثبات  از  نامه  معر�ن  �ا  (پروانه کسب 
ن اجتما�، خدمات درماین �ا مد  رک معادل (در صورت وجود) اتجاری)، سوابق تامنی

کت - :   مدیران �ا سهام داران �ش کت  معر�ن نامه رس�    های ایرایض که به امضای نمایندە قانوین �ش
کت در ایران (آ��   ثبت  س� متقا�ن ذکر شدە باشد. مدارکسمت ر رس�دە باشد و در آن    �ش



 

ات در  کت در صوریت که  متقا�ن سمت ). مدرک معرف  روزنامه های رس�ثبت و تغی�ی در �ش
ات ذکر �شدە باشد در آ� متقا�ن اسم   � ثبت �ا تغی�ی

مندان:  - مدرک عض��ت در �� از صنوف �ا انجمن های رس� (خانه سینما، انجمن عکاسان    ه�ض
ی (نما�شگاە ها، فستیوال ها و ...) و سوابق  و ...) و �ا مدر� دال بر انجام فعال�ت های ه�ن

ن اجتما�، خدمات درماین �ا مد  رک معادل (در صورت وجود) اتامنی
ان:  - ، احکام افزا�ش م مستمری بگ�ی  ستمری �ا مدارک مشابه ف�ش حقو�ت
:   دا�ش آموزان - وضع�ت اجتما� و کاری والدین، مدارک �شان دهندە    �ا افراد ز�ر سن قانویض

 گوا� اشتغال به تحص�ل و کارت دا�ش آموزی (در صورت وجود) 
(سند    متقا�ن   مدارک �شان دهندە وضع�ت مناسب اجتما� و اقتصادی  : دون شغلافراد ب -

 ) شناسنامه، اسناد مل�ازدواج، 

 
ایرایض سا�ن ایران:   اتباع غ�ی

ایراین که سا�ن ایران هست�د   یفردشما به عنوان   ق�د    �شتوانه  اص� و همینطور مدارکبا�د مدارک    ،غ�ی
ن با�د کارت معت�ب اقامت در ایران را ده�د شدە را به سفارت ارائه   ن به سفارت    . شما همچننی .  ده�د   �شانن�ی

اتمام رواد�د درخواسیت شما تار�ــــخ  حداقل سه ماە بعد از  مدرک اقامیت شما در ایران با�د  تار�ــــخ انقضای  
 باشد. 

 
 :  افراد ز�ر سن قانویض

والد با�د رضایتنامه کتیب ق�م قانوین �ا    ،دارد سفر  قصد  همراە �� از والدین  تنها �ا به    متقا�ن در صوریت که  
والد ، به رضایتنامه  را داشته باشد   متقا�ن والد به تنهایی ق�م��ت  را به همراە داشته باشد. ا�ر    د�گر خود 

  شدە اند.  ق�د افراد ز�ر سن قانوین اطالعات م��وط به در صفحه  تکم��د�گر احت�ا�ب ن�ست. مدارک 
 
 

 مدارک تکم�� که با�د توسط افرادی که به گروە های خاص تعلق دارند به سفارت ارائه شود: 
 

�ا   نمایندگان مجلس  اسا�: اعضای  اعضای دولت،  قانون  تع��ف شدە در  نهادهای  �ادداشت    سایر 
 و �ا مدارک رس� د�گر  ، حکم کارگ��ین کتیب 

 سازمان ملل �ا نهادهای رس� کشورهای 
گ

کارمندان سفارت خانه ها، کنسول گری ها، دفاتر نمایند�
 گوا� اشتغال به کار از محل کار م��وطه   عضو: 

 حکم انتصاب  �دف�ت اسناد رس�: 
ض  باشد شاغلنی شدە  �شک�ل  صن�ن  اتحاد�ه  آنها  و کار  حوزە کسب  در  افرادی که  جراحان،   :  (پزشکان، 

شکان، داروسازان، وکال، مهندسان عمران و اعضای خانوادە آنها): گوا� نامه �ا معر�ن نامه از سازمان  ن دندان�پ
 م��وطه   �ا اتحاد�ه صن�ن 

 : مدارک کاری و احکام م��وطه از قوە قضای�ه قضات



 

 �ا حکم کارگ��ین   کتیب : �ادداشت  مدیران ارشد دولیت 
ر، استاد�ار، استاد تمام، پروفسور، استاد مهمان، مدیر، رئ�س دا�شکدە �ا رن�س  دا�شگاه�ان (دا�ش�ا

 : حکم کارگ��ین از وزارت علومدا�شگاە)
وی انتظا� و د�گر نهادهای نظا� �ا حکم کارگ��ین از بخش   کتیب : �ادداشت  اف�ان ار�ش، اعضای ن�ی

 اداری م��وطه 
نگاران نگاری و قرارداد کارخ�ب  : کارت خ�ب

وع فعال�ت) و  زشکارانور  : حکم از فدراسیون ها و �شکل های رس� ورز�ش که در آنها تار�ــــخ استخدام (�ش
ن    سطح مهارت فرد (حرفه ای �ا آماتور) ق�د شدە باشد و �ا مدار� دال بر حضور  در مسابقات کشوری �ا بنی

   المل�


