
   

 

 

 

 فیلیپین یزایو یمدارک الزم برا

 *** ی*** مدارک شغل
 دانش آموزان و انیدانشجو 1

 لیاشتغال به تحص یترجمه گواه 

 (رهیمد ئتیعامل و عضو ه ریمد) یخصوص یها صاحبان شرکت 2

 شرکت سیتاس یترجمه روزنامه رسم+    یروزنامه رسم راتییتغ نیترجمه آخر 

  .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یحقوق مشخصات فرد زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یگواهترجمه  

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

 یخصوص یکارمندان شرکت ها 3

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

 شرکت سیتاس ی+ آگه .)نام و شماره  پاسپورت( در آن ذکر شده باشد یحقوق مشخصات فرد زانیاشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و م یترجمه گواه 

 یکارمندان بخش دولت 4

 (سال گذشته کی)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل  | یحقوق شیف نیترجمه آخر  | ینیحکم کار گز نیترجمه آخر 

 ن ذکر شده باشد .آ( در )نام و شماره  پاسپورت یحقوق و مشخصات فرد زانیاشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و م یترجمه گواه 

 بازنشستگان 5

 یحکم بازنشستگ نیترجمه آخر /  یحقوق شیف نیترجمه آخر 

 کسبه 6

 یترجمه کارت بازرگان  | جواز کسبترجمه  

  .( در آن ذکر شده باشد)نام و شماره  پاسپورت یحقوق مشخصات فرد زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یترجمه گواه 

 مهندسان 8 پزشکان 7

 یترجمه پروانه نظام مهندس  یترجمه کارت نظام پزشک  | ترجمه پروانه مطب 

 ساختمان سازان 9

 )تخریب و نوسازی یا عدم خالف یا پایان کار( یساختمان یترجمه گواه 

 یکار یها ترجمه قرارداد /  کار ساختمان انیترجمه پا 

 کارشناسان 11 وکال 10

 ترجمه پروانه کارشناسی  ترجمه پروانه وکالت 

 *** یو مال یمدارک بانک ***

 ماه گذشته با مهر بانک 3 یحساب  بانک یسیانگل نتیپر   ای   یسیتومان به زبان انگل ونیلیده م یباال  یتمکن مال یگواه 

 *** ازیمدارک مورد ن ری*** سا

 سفر خیماه اعتباراز تار 7اصل گذرنامه با حدالقل  

 و تمام رخ دیسف نهیزم ی، رنگ6* 4دو قطعه عکس  

 یفرم  پر شده مشخصات فرد 

 واچر هتل    +  مایهواپ طیرزرو بل 
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