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 کره ي جنوبی ايیزو ايبر زمال اركمد
 ***  یمدارك شغل  ***

 آموزان دانش و انیدانشجو 1
  تحصیل به لشتغاا هیاگو ترجمه 

 ) رهیمد ئتیعامل و عضو ه ری( مد یخصوص يصاحبان شرکتها 2
 یروزنامه رسم راتییتغ نیترجمه آخر 

  .پاسپورت ) در آن ذکر شده باشد  (نام و شماره يحقوق مشخصات فرد زانیت و سابقه کار و  ماشتغال به کار با ذکر سم یگواه ترجمه 

 یخصوص يکارمندان شرکت ها 3
  .پاسپورت ) در آن ذکر شده باشد  (نام و شماره يحقوق مشخصات فرد زانیبا ذکر سمت و سابقه کار و  ماشتغال به کار   یگواه ترجمه 

 سال گذشته) کی(سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 یکارمندان بخش دولت 4
 (نام و شماره  پاسپورت ) در ان ذکر شده باشد . يحقوق و مشخصات فرد زانیبا ذکر سمت و سابقه کار و م اشتغال به کار  یترجمه گواه 

 سال گذشته) کی(سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 بازنشستگان 5
 یحقوق شیف نیترجمه آخر 

 / کارت بازنشستگی یحکم بازنشستگ نیترجمه آخر 

 کسبه 6
 ترجمه  جواز کسب 

 یترجمه کارت بازرگان 

 پزشکان 7
 ترجمه پروانه مطب 

 یترجمه کارت نظام پزشک 

 مهندسان 8
 یترجمه پروانه نظام مهندس 

 ساختمان سازان 9
 یساختمان یترجمه گواه 

 کار ساختمان انیترجمه پا 

 يکار يترجمه قراردادها 

 وکال 10

 ترجمه پروانه وکالت 

 کارشناسان 11

 ترجمه پروانه کارشناسی 
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 88401071تلفن :    4و  3، طبقه اول ، واحد  1تهران ، خیابان  سهروردي  جنوبی ، خیابان  ملک ،  نبش کوچه  فرهومند ، پالك   دفتر مرکزي :

 ***یو مال ی***مدارك بانک
 بانک و به زبان انگلیسیو امضا بانکی براي سه ماه گذشته با مهر  حساب نتیپر 

 میلیون تومان الزامی می باشد. 30ارائه ضمانت نامه بانکی به ازاي هر نفر  

 *** ازیمدارك مورد ن ری*** سا
 باشد.ماه اعتبار و حتما امضاء شده  7اصل پاسپورت با  

 شناسنامه انگلیسی  ترجمه 

 کارت پایان خدمت یسیترجمه  انگل 

 یمیقد يگذر نامه ها اصل 

 کپی از ویزاهاي قبلی شنگن، آمریکا، کانادا، کره، استرالیا و ژاپن 

 و تمام رخ دیسف نهیزم ی، رنگ 5/3*  5/4 دو قطعه عکس  

 تکمیل فرم مشخصات فردي 

 ویزا ده روز کاري میباشد.مدت  زمان صدور  **
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 26851060 تلفن :، طبقه اول 252پالك  ،1مجتمع آوا نیاوران  ، پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش ، نیاوران ، خیابان تهران : شعبه نیاوران


