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 سفارت سوئیس در ایران

 سوئیس(به همسر/والدین ساکن  )برای الحاق به خانواده الحاق مجوز

 
 ماه قبل از عزیمت با داشتن وقت قبلی اقدام نماید. 4شخصاً  به منظور درخواست ویزای اقامت متقاضی باید

 

 قبلی میباشد.صبح با تعیین وقت  10:00الی  9:00یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت : ساعات کار

در وب  سایت اصلی ما به  )توجه فرمایید روزهای تعطیل رسمی سفارت را میتوانید 

 ظه فرمایید.(مالح https://www.eda.admin.ch/countries/iran/en/home/aktuell/feiertage.htmlنشانی :

 مالحظه فرمایید.  www.eda.admin.ch/tehran لطفاً اطالعات کلی برای اخذ ویزا را بر روی وب سایت سفارت 

 

جهت  Dپرونده مرتب شده و کامال یکسان را به سفارت ارائه نماید )سه نسخه فرم تقاضای ویزا نوع  دوشخص متقاضی میبایست 

 ( اقامت بلند مدت

 

 آنها و نسخه سوم تنها یک فرم درخواست می باشد.کپی دوم  نسخه ،شامل اصل ترجمه ها پرونده از یک نسخه

 

 فرم تقاضای ویزا 

 که بطور کامل تکمیل و توسط شخص متقاضی امضاء شده باشد. روز 90برای اقامت بیش از  “D” نسخه فرم سه

ی خود های امضاشدهوالدین باید فرم را امضا و کپی گذرنامه سال دارد، هر دوی 18اگر متقاضی فردی صغیر است که کمتر از 

 اش نمایند.را ضمیمه

 دانلود است:سایت قابلتقاضانامه از این وب

 https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html 

 " تکمیل شود.  "Cروز باشد باید فرم  90در صورتی که اقامت در سوئیس کمتر از 

1. 

های رسمی سوئیس )آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی( توسط مترجم ی مدارک می بایست به زبان انگلیسی یا به یکی از زبانهمه

 رسمی ترجمه شده باشند.
2. 

 4.5در  3.5در ابعاد ماه از زمان گرفتن عکس نگذشته باشد(  6)که بیشتر از رنگی  جدید و ایعکس گذرنامهقطعه  چهار

سر نباید پوشیده باشد، مگر به دالیل مذهبی. صورت  ی روشن باشد. لطفاً عکس به تقاضانامه منگنه نشود.متر و با زمینهسانتی

 باید کامالً پیدا باشد.

3. 

خالی برای الصاق صفحه  2حداقل  ویزای درخواست شده و تاریخ  خاتمه پس از اعتبار سه ماهمعتبر با حداقل  گذرنامهاصل 

 برچسب ویزا. گذرنامه باید امضاء شده باشد.
4. 

 .5   گذرنامه 3و  2صفحات کپی از 

 .6  شناسنامه ترجمه

 .7 اقامت  طوالنی مدت کننده برای تقاضایبا ذکر دالیل قانع فرزند همسر/والدین/ نامزد/ از نامه

 .8 ساکن سوئیس  والدین/سرپرستگذرنامه همسر/از  کپی

 .9 همسر/سرپرست/والدین )در صورتیکه سوئیسی نباشند(  اجازه اقامت سوئیسیاز  کپی

 .10 )در صورت الحاق به همسر( سند ازدواجترجمه 

 .11 )در صورت وجود(  شناسنامه فرزندانی که قصد الحاق دارندترجمه 

 .12 جدید اظهار نامه مالیاتی ماه اخیر،  3حساب های بانکی  گردش: مدرک وضعیت مالی همسر/سرپرست/والدین متقاضی
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 مهم: اطالعات 

 که در کشوری به غیر از ایران  یی ویزای افرادی که ساکن ایران نیستند پذیرفته نخواهد شد. آن دسته از اتباع ایرانتقاضانامه

 ی ذیصالح سوئیس در محل اقامتشان ارسال کنند.شان را به نمایندههایاند باید تقاضانامهساکن

  فقط در صورتی به درخواست همسری که تابعیت سوئیسی دارد، رسیدگی می شود که ازدواج در سوئیس به ثبت رسیده باشد

 واج در سوئیس ارائه شده باشد.یا اسنادی مبنی بر تدارک مقدمات ازد

 .حضور شخص متقاضی الزامیست 

 .تقاضانامه باید به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی تکمیل شود 

  ویزا تنها در صورت ارائه مدارک الزم صورت خواهد پذیرفت.درخواست پذیرش و انجام 

  بود اسناد مؤید بیشتری تقاضا نماید. کپی تمام مدارک مربوطه این فهرست جامع نیست. سفارت سوئیس در تهران محّق خواهد

باید به سفارت ارائه شود، لطفاً اصل مدارک  را در صورت نیاز به بررسی به همراه داشته باشید. اصل مدارک احتماالً پس 

 دهید.از بررسی عودت داده می شوند. لطفاً در صورتی که به اصل مدرکی نیاز دارید هنگام پذیرش اطالع 

 پس از . (زمان میبرد هفته 16الی  12)بررسی  درخواست جهت تصمیم گیری به مقامات ذیصالح در سوئیس ارسال می شود

 . ندتماس می گیرمتقاضی با  ذیصالح در سوئیس اداره مهاجرتمقامات  ،دریافت مجوز

 ویزای توریستی یا ویزای دیدار  ،لطفاً توجه داشته باشید که به متقاضی در طی مدت رسیدگی به پرونده توسط مقامات سوئیسی

  از دوستان/اقوام داده نمی شود.

 بوسیله ی پست به سواالت وی در مورد درخواست ویزا  امکان پاسخ در طی مدت رسیدگی به درخواست ویزای متقاضی

  وجود دارد. لطفاً برای دریافت پاسخ منتظر بمانید.  teh.visa@eda.admin.chالکترونیکی

 ندارد.ونه مسئولیتی در قبال تاخیر در صدور ویزا یا رد درخواست ویزا سفارت هیچگ  

 

ً  مجوز داشتندر صورت   D فرم نسخه ، متقاضی باید فقط یک(https://www.eda.admin.ch/tehran – شودبا سفارت چک  )لطفا

و هزینه ویزای به  به ابعاد عکس گذرنامه با کپی مجوز، اصل گذرنامه، کپی گذرنامهرنگی  همراه با دو قطعه عکس اقامت بلند مدت

صبح بدون تعیین وقت قبلی امکان پذیر  10:00صبح تا  9:00در این صورت ارائه درخواست ویزا بین ساعت نرخ روز را ارائه نماید. 

 روز کاری( به طول می انجامد.  2تا 1ساعت ) 48الی  24بین است. لطفاً توجه داشته باشید که رسیدگی به درخواست 

 

 

 :اطالعیه مهم

تنها واسط می باشد. سفارت تنها مدارک را دریافت نموده و به همراه سایر مدارک  نوع درخواستمتقاضی باید بداند که سفارت در این 

در صورت تاخیر طوالنی  پذیرفته شده به مسئول مربوطه ارسال می نماید. اداره ی مهاجرت مربوطه تصمیم الزمه را اتخاذ کرده و

لطفاً از سفارت در  شود. انجام پیگیری  از اداره مهاجرت مربوطه میزبان و یا افراد نسبی و ... در سوئیس باید توسطمدت معموالً 

که هیچ گونه پاسخی دریافت نخواهید کرد. زمانی که پرونده ی شما پذیرفته می شود  چرامورد وضعیت پرونده خود سوال نفرمایید 

 وز می ماند تا ویزا را صادر نماید.سفارت تنها منتظر دریافت نتیجه ی نهایی و مج

 

شخص باید ظرف مدت .  وارد سوئیس شوید شنگن ایاالتبه شما اجازه می دهد تا از طریق  در طول مدت زمان اعتبار آن ویزای ورود

)آلمانی: محل سکونت خودبه پلیس اتباع خارجی یا اداره ثبت خود ورود  شروعتاریخ  روز از 14

Fremdenpolizei/Einwohnerkontrolle -  :فرانسویPolice des étrangers/habitants des Contrôle -  :ایتالیاییUfficio 

degli stranieri/Controllo degli abitanti ) تحصیل یا کار قطعی  اجازه اقامتماید. اعالم ن در سوئیسخود را مراجعه و ورود ،

 می شود. ر ادارات محل مربوطه صادرو ثبت نام د در سوئیس پس از اطالع از ورود شخص
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