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 ترانزیت فرودگاهی روادید برای الزم مدارک

 

 روادید صدور جهت الزم شرایط بتوانیم تا نمایید ضمیمه خود روادید درخواست برگه به را ذیل مدارک لطفا  

 :نمایید دقت ذیل موارد به حتما   درخواست ارائه هنگام لطفا  . بررسی نماییم را مشخص مورد هر در

 ارائه شنگن حوزه از کشوری خارجی نمایندگی نزد را خود روادید خواست در لطفا   مسئولیت: حوزه 

در صورت تفاوت فرودگاه ترانزیت پرواز رفت و  .فرودگاه ترانزیت شما در آن قرار دارد که دهید

برگشت، لطفا  روادید را نزد نمایندگی خارجی کشور عضو شنگن که فرودگاه ترانزیت پرواز رفت در 

شنگن   حوزه کشور چند به دارید قصد که صورتی در واست نمائید. متفاوت باشدآن قرار دارد، درخ

اصلی سفر شما می باشد.  مقصدنمایندگی خارجی کشوری از حوزه شنگن مسئول است که  سفر نمائید،

محل اصلی سفر محلی است که قصد دارید بیشترین زمان را در آنجا حضور داشته باشید و یا  مقصد

 ی سفر.دلیل و هدف اصل

  :پذیرش درخواست روادید شنگن مجاز  در موارد ذیل بر اساس آئین نامه روادید،درخواست مجاز

 :نمی باشد

o  ماه قبل از آغاز سفر برنامه ریزی شده ارائه گردد 3درخواست زودتر از 

o فرم درخواست پر نشده و یا امضاء نشده باشد 

o  گردیده است دارای شرایط ذیل نباشدمدرک مسافرتی )گذرنامه( که از سوی متقاضی ارائه 

  اعتبار  عضو شنگن از کشور برنامه ریزی شده ماه از پس از تاریخ خروج 3حداقل

 داشته باشد

  صفحه خالی داشته باشد 2حداقل 

  سال گذشته صادر شده باشد 10طی 

 امضاء شده باشد 

o  ماه باشد. 12متقاضی عکسی ارائه نماید که قدیمی تر از 

  :در عمل شاهد هستیم که در بسیاری موارد اشتباهات مشابه باعث رد/عدم پذیرش اشتباهات رایج

درخواست  و روان اشکال بدون این رو و جهت کمک به روند زادرخواست های روادید می گردند. 

 می بایست از آنها اجتناب نمود:روادید، فهرستی از اشتباهاتی ارائه می گردد که 

o  باشدو یا به صورت کامل پر نشده  قدیمیفرم درخواست. 

o .بیمه درمان مسافرتی با طول زمان مسافرت همخوانی ندارد 

o شد.ت تراکنش های بانکی به التین نباپرین 

o .بیمه درمانی مسافرتی ارائه نگردد و یا دارای اعتبار در تمام کشورهای شنگن نباشد 

o  درمانی مسافرتی و یا بازه زمانی تاریخ مورد نظر سفر با بلیط/رزرو پرواز و یا بیمه

 .شته باشددعوتنامه همخوانی ندا

o 2ررسی درخواست روادید )آغاز سفر برنامه ریزی شده زودتر از زمان مورد نیاز برای ب 

 باشد.هفته( 

o .مدرک مسافرتی )گذرنامه( ارائه شده، توسط صاحب آن امضاء نشده باشد 

 یا و مدارکاصل ) شده تعیین که شکلی به واعالم شده و  ترتیب به ،کامل بطور را خود مدارکا  لطف 

این امر شامل . شوند داده تحویل A4 اندازه در باید ها کپی تمامی. دهید  تحویل باجه  به( آنها کپی

ارائه  مسئول شخصا   خودمتقاضی،  هرمتفاوتی داشته باشد نیز می شود.  اندازهمدارکی که اصل آنها 

 وجود خطر این باشد، داشته وجود الزم مدارک در کمبودی که یصورت در مدارک مناسب می باشد.

 .کنیم رد را آنمجبور شویم  یا و بپذیریم را شما درخواست نتوانیم که دارد
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 متحمله های هزینه پرداخت باز یاو  روادید صدور برای قانونی حق هیچگونه روادید درخواست ارائه 

 .شده شما به همراه نخواهد داشتبرنامه ریزی  سفر مرتبط با احتمالی

 در امادیگری وجود ندارد.  مدارکامکان ارائه  رسیدگی، روند فنی یلدال به درخواست، ارائه از پس 

 خاص ممکن است تلفنی از شما درخواست گردد، مدارک دیگری نیز ارائه نمائید. موارد

   صدور از ،از سوی شما و یا مخدوش جعلی مدارک ارائه صورت در که باشید داشته توجه لطفا 

 برای شما برای روادید صدور از شنگن حوزه کشورهای کلیه و شد خواهد خودداری شما برای روادید

 .نمود خواهند خودداریطوالنی  مدتی

 

 فراد پرسفر"انکاتی برای "

و طی آن ، درخواست روادید شنگن ارائه نموده باشید تعیین شدهماه قبل از وقت  59در صورتی که در مدت 

شما جهت ارائه درخواست وجود نخواهد داشت.  ضور شخص، نیازی به حاثر انگشت شما دریافت شده باشد

وقت سفارت می بایست به نام شما گرفته شود، سپس شخصی به وکالت از طرف شما می تواند درخواست را 

ص وکیل می بایست در روز ارائه درخواست، تمام مدارک مورد نیاز، ارائه نماید. به این منظور، شخ

، به همراه داشته باشد و ارائه نماید. نمونه چنین وکالتنامه ای را و وکالتنامه ای به امضای شماگذرنامه شما 

دید افراد می توانید در انتهای این برگه راهنما مالحظه نمائید. لطفا  توجه داشته باشید که برای درخواست روا

 پر سفر نیز بررسی مجاز بودن درخواست که در باال توضیح داده شده است، ضروری می باشد.

 

توجه داشته باشید که مدارک می بایست به ترتیب باال و به صورت ذکر شده )اصل و کپی( به باجه لطفا  

 تحویل گردد!

 

 فرودگاهی نمی باشد: در صورت داشتن مجوزهای اقامتی ذیل، نیازی به روادید ترانزیت

 گرین کارت ایاالت متحده آمریکا -

 شمالی ایرلند و کبیر بریتانیای متحد پادشاهیروادید معتبر ایاالت متحده آمریکا، کانادا، ژاپن،  -

 فرودگاهی ندارند:افراد ذیل نیازی به روادید ترانزیت 

 دارندگان گذرنامه سیاسی ایرانی -

در صورتی که سفر ماه قابل درخواست و صدور می باشد.  6روادید ترانزیت عبور مکرر با اعتبار حداکثر 

برگشت شما از کشور مقصد پس از شش ماه صورت می گیرد، می بایست روادید ترانزیت جدیدی از سفارت 

 آلمان در آنجا درخواست گردد.

وجود دارد که درخواست شما رد گردد و مجبور شوید ، این احتمال مدارک شما ناقص باشند در صورتی که 

 وقت جدیدی بگیرید.

ارائه درخواست شما هیچ گونه حق مطالبه حقوقی صدور روادید و یا عودت هزینه های متحمله احتمالی مرتبط 

 با سفر برنامه ریزی شده شما به همراه نخواهد داشت.

  



 روادید ترانزیت فرودگاهی برای الزم مدارک         1397مرداد  14به روز شده: 

 

 :الزم مدارک

 

 عمومی الف( مدارک

 (گردند ارائه روادید باجه به ذیل مدارک باید همواره روادید درخواست هنگام)

 ،گذرنامه مشخصات صفحه کپی و که حداقل دارای دو صفحه خالی باشد گذرنامه اصل -

، پس نباشد سال یک از تر قدیمی) عکس با شده امضاء و تکمیل کامل بصورت روادید درخواست فرم -

 ؛(میلی متر 35میلی متر در  45؛ زمینه سفید

 که در صفحه آخر درخواست قرار دارد(؛) شده امضاء و تکمیل تذکر توجیهی -

 متداول  های  پرسش  بخش  بهرجوع شود )مکفی  سافرتیم بیمه وجود دال بر مدرک -

www.teheran.diplo.de )؛کپی همراه به 

 های مربوطهمهر به همراه گذشته سالپنج  در متقاضی روادیدهای تمام پیک -

 

 نمایند ارائه باید ایران در روادید متقاضیان که اسنادی فهرستب( 

 :متقاضیان می بایست ارائه نمایند کلیهمدارکی که  (1

 سفر تائیدیه: 

 پرواز رزرو ویا هواپیما بلیط -

 

 مدرک اقامتی معتبر برای کشور مقصد 

 روادید کشور مقصد و یا -

 (Residence Permitمجوز اقامت ) -

در صورت ورود بدون روادید به کشور مقصد )به عنوان مثال ترانزیت به ونزوئال( مدارک تکمیلی جهت 

اثبات وابستگی به ایران مورد نیاز می باشد، جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با این موضوع، مدارک 

باع غیر ایرانی، لطفا  به برگه راهنمای روادید تکمیلی مورد نیاز برای متقاضیان زیر سن قانونی و برای ات

 شنگن )دیدار اقوام، سفر شخصی( مراجعه نمائید.

عالوه بر این می بایست در چنین مواردی، دعوتنامه ای از کشور مقصد ارائه گردد که در آن به دلیل و  -

احیانا  مدارک دیگر جهت تأیید و اثبات  همچنین و اشاره شده باشد هدف سفر و تاریخ )تاریخ های( سفر

سفرهای کاری، مدارک و اسناد مرتبط با رابطه کاری دلیل و هدف سفر، به عنوان مثال در مورد 

 اد گمرکی واردات و غیره(.)قراردادها، صورتحساب ها، مکاتبات، اسن

  

http://www.teheran.diplo.de/
http://www.teheran.diplo.de/
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 وکالت جهت ارائه درخواست روادید برای افراد پر سفر

 

 اینجانب

  خانوادگی، نامنام 

  شماره پیگیری

  شماره گذرنامه

  تاریخ تولد

 

 بدینوسیله وکالت می دهم به خانم / آقای

 

  نام خانوادگی، نام

  شماره گذرنامه

  تاریخ تولد

 

درخواست روادید اینجانب را به سفارت آلمان در تهران ارئه نماید، نقص های فرم درخواست را تکمیل و 

و امضاء  دادهتغییرات الزم را انجام دهد، درخواست و توضیحات دیگر مرتبط با درخواست روادید را ارائه 

 نماید و گذرنامه اینجانب را تحویل بگیرد.

 

 

 

 

 

--------------------------------    -------------------------------- 

 )امضاء موکل(       )محل، تاریخ(


