
  

 

 

 ژاپن اييزو  ايبر مورد نیاز اركمد

 ***  یمدارك شغل  ***

 آموزان دانش و  انيدانشجو 1

  با مهر آموزش پرورش تحصیل به لشتغاا هیاگو 

 (  رهيمد  ئتیعامل و عضو ه  ري) مد یخصوص  يصاحبان شرکتها 2

 )مراجعه به توضیحات( اشتغال به کار  یگواه  تاسیس + آخرين روزنامه رسمی تغییرات       یروزنامه رسم 

 یخصوص  يکارمندان شرکت ها 3

 سوابق بیمه با مهر اداره بیمه )مراجعه به توضیحات( اشتغال به کار  یگواه 

 یکارمندان بخش دولت 4

 اداره بیمهسوابق بیمه با مهر  حکم کارگزينی + سه فیش آخر حقوقی 

 بازنشستگان 5

 یحکم بازنشستگ نيآخر + یحقوق شیف نيآخر 

 کسبه 6

 + گواهی اشتغال به کار )مراجعه به توضیحات(  + سوابق بیمه با مهر اداره بیمه یکارت بازرگان + جواز کسب 

 پزشکان 7

 + سوابق بیمه با مهر اداره بیمه یکارت نظام پزشک+  پروانه مطب 

 مهندسان 8

 + در صورت شاغل بودن در شرکت خصوصی يا دولتی مدارك آن رديف شغلی هم آورده شود. یپروانه نظام مهندس 

 ساختمان سازان 9

  يکار يقراردادها  + کار ساختمان انيپا  + ساختمان جواز 

 دولتی مدارك آن رديف شغلی هم آورده شود.+ در صورت شاغل بودن در شرکت خصوصی يا 

 وکال 10

 ابق بیمه با مهر اداره بیمهو+ س ترجمه پروانه وکالت 

 کارشناسان 11

 + در صورت شاغل بودن در شرکت خصوصی يا دولتی مدارك آن رديف شغلی هم آورده شود. پروانه کارشناسی 

 ***  یو مال  یمدارك بانک  *** 

  گردش سه ماهه از حساب بانکی با کارکرد خوب + تمکن مالی از همان حساب )تمام صفحات پرينت بايد مهر و امضاي شعبه داشته باشد( 

 آن نگذشته باشد.روز از تاريخ  5بیش از توجه شود که 

 *** ازی مدارك مورد ن  ري*** سا 

 یميقد يگذر نامه ها +  اصلماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل  

 با زمینه روشن، تمام رخ 4*  4يک قطعه عکس  اصل شناسنامه 

 *** توضیحات  *** 

 گواهی اشتغال به کار :   

 براي کارمندان شرکت هاي خصوصی بر روي سربرگ شرکت 

 مرخصی و موافقت مدير از مرخصی()سمت الزم نیست( ، تاريخ شروع به کار  خانوادگی، میزان حقوق و ذکر تاريخ )نام، نام  

 هم اضافه گردد.  سمت شغلیبراي کسبه داراي جواز کسب و صاحبان شرکت ها داراي روزنامه رسمی، 

 توجه: کلیه مدارك بايد ترجمه به زبان انگلیسی و با تايیديه دادگستري باشند.  


