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 مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا

 تھیه فرمایید. A4توجه: مسافرین محترم لطفا کپی تمامی مدارک مندرج را روی برگه 

 چک نمودن مدارک خود جھت واجد شرایط بودن اخذ ویزای استرالیا با کارشناسان فروش تورھای خارجی . -۱ مرحلھ اول:
 تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر . -۲
 مراجعھ حضوری بھ شرکت.ارسال فرم تقاضای شرکت در سفر توسط ایمیل یا  -۳

نکتھ: تازمان دریافت مدارک و بررسی حائز شرایط بودن و ھمچنین واریز وجھ ریالی مبلغ تور، بدیھی است مراحل ثبت نام شما بصورت رزرو 
 اولیھ خواھد بود.

 طھتکمیل مدارک مورد نیاز جھت درخواست ثبت نام تورھای استرالیا برطبق چک لیست سفارت مربو مرحلھ دوم:
 مدارک شغلی -۱
ی و آخرین ، اصل حکم استخدامکارت بین المللی دانشجوئی، گواھی اشتغال بھ تحصیل برای دانشجویان و اعضای ھئیت علمی دانشگاه ھا: •

 فیش حقوقی ھمراه با مھر
 گواھی اشتغال بھ تحصیل یا کارت دانش آموزی برای دانش آموزان: •
اصل روزنامھ رسم تاسیس شرکت و اصل روزنامھ آخرین تغییرات  ھئیت مدیره...) : برای صاحبان شرکت ھای خصوصی (مدیرعامل، عضو •

شرکت با قید نام و سمت متقاضی، گواھی اشتغال بھ کار با ذکر سمت و سابقھ کار و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) تاریخ شروع بھ 
 ت. (با توجھ بھ نوع سفارت ترجیحا بھ زبان انگلیسی)کار، تاریخ شروع و اتمام مرخصی ھمراه با تائیدیھ روی سربرگ شرک

کپی از روزنامھ رسمی تاسیس شرکت و روزنامھ آخرین تغییرات شرکت، گواھی اشتغال بھ کار با  برای کارمندان شرکت ھای خصوصی: •
قوق، تاریخ شروع و اتمام مرخصی ذکرسمت، سابقھ کار، حقوق و مزایا و مشخصات فردی نام و شماره پاسپورت، تاریخ شروع بھ کار، میزان ح

سال قبل از سفر ھمراه با مھر  ۱ھ بیمھ قھمراه با تائیدیھ روی سربرگ شرکت. (با توجھ بھ نوع سفارت ترجیحا بھ زبان انگلیسی)، ارائھ ساب
 سازمان تامین اجتماعی

آخرین حکم کارگزینی/ آخرین فیش حقوق ھمراه با مھر/گواھی اشتغال بھ کار بھ زبان انگلیسی باذکر سمت، تاریخ  برای کارمندان بخش دولتی: •
شروع بھ فعالیت، میزان حقوق و مزایا و مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی کامل+شماره پاسپورت) تاریخ شروع و اتمام مرخصی ھمراه با 

 سربرگ شرکتتائیدیھ روی 
 آخرین حکم بازنشستگی/ آخرین فیش حقوقی بازنشستگان:برای  •
 اصل جواز کسب/ اصل کارت بازرگانی برای کسبھ: •
 اصل پروانھ مطب/اصل کارت نظام پزشکی برای پزشکان: •
اصل پروانھ مھندسی/اصل کارت نظام مھندسی(درصورت اشتغال در شرکت، مدارک مربوط بھ کارمندان بخش خصوصی می  برای مھندسان: •
 ست ارائھ گردد.)بای
 اصل گواھی ساختمان/ اصل قراردادھای کاری/اصل پایان کار ساختمان برای ساختمان سازان: •
 اصل پروانھ وکالت/اصل کارت وکالت برای وکال: •

نند ارائھ نکتھ: برای کسانیکھ کھ منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائھ مدرک جھت اعالم منبع درآمدشان الزامی می باشد. ما
ی اجاره نامھ و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی کھ سود سپرده بلند مدت ایشان بھ آن واریز میگردد) حداقل زمان افتتاح حساب بلندمدت م

 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد. ۳بایست 
 بانکی و مالی کمدار -۲
 ا نام و نام خانوادگی کامل مسافر و تائیدیھ بانک مربوطھ)ماه آخر(ھمراه ب ۳ریز پرینت برای حسابھای کوتاه مدت یا جاری:  •
 کپی از قراردادھای سپرده کوتاه مدت+ ریزپرینتبرای حسابھای کوتاه مدت:  •

 ھمچنین برای کلیھ موارد می بایست میزان درآمد شخصی حساب ھای بانکی در آنھا مشخص باشد.
 ماھھ سودحساب ۳کارت حساب سپرده بھ ھمراه گواھی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطھ+پرینت  برای حسابھای بلند مدت: •
میلیون تومان باشد، بدیھی است در صورت سفر خانواده  ۴۰بطور مثال حداقل مانده حساب برای ھر متقاضی می بایست  حداقل مانده حساب: •

 میلیون تومان موجودی داشتھ باشد. ۱۲۰سھ نفره حساب سرپرست میبایست حداقل 
 نکتھ: افزایش ناگھانی مانده حساب بھ ھیچ عنوان مورد قبول سفارتخانھ ھا نمی باشد.

 سند ملکی: اصل سند مالکیت بنام مسافر  -۳

 سایر مدارک:

 ماه اعتبار ھمراه با امضای صاحب گذرنامھ+اصل گذرنامھ ھای گذشتھ ۶اصل گذرنامھ با حداقل √

 (جدید،رنگی،تمام رخ، بازمینھ روشن) ۴٫۵×۴٫۵عکس چھارقطعھ √

 اصل کارت ملی√  اصل سند ازدواج√  اصل شناسنامھ ھا √

 درصورت داشتن سابقھ عدم صدور روادید از سفارت استرالیا و عدم اعالم آن، مسئولیت پرداخت کلی √
 ھزینھ ھای مربوطھ بھ عھده مسافر میباشد.

 ک ویزای شنگن جھت ثبت نام تور استرالیا الزامی میباشدکثیرالسفر بودن و داشتن حداقل ی√
 با مھر مترجم و تائید وزارت دادگستری کلیھ مدارک جھت ارائھ بھ سفارت استرالیا می بایست بھ زبان انگلیسی(ھمراه√

 ماه اخیر) ترجمھ گردد ۶صادره در 
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