
 
 

 گذراندن امتحان یا کنکور
 

 روید. برای گذراندن یک امتحان یا کنکور به فرانسه می
 

روادید دانشجویی کنکور امکان شرکت در یک امتحان یا کنکور ورودی یک مؤسسه آموزش عالی دولتی 
در کنکور یا دهد. در صورت موفقیت ) یا خصوصی را که با دولت فرانسه کنوانسیون امضا کرده باشدمی

تواند از پرفکتور محل سکونت  (، دانشجو میامتحانی که روادید برای آن صادر شده است و الغیر
ساله  که نیازی به بازگشت به کشورش داشته باشد، اجازه اقامت قابل تمدید یک خود و بی آن

 طور عادی ادامه دهد. درخواست کند و تحصیالت مورد نظر را به
 

 مالحظات

 = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادیدمدرک یا فتوکپی ناقص 

هایی  جز آن ارائه شود. مدارک اصل )به همراه با فتوکپی کامل همه مدراکاصل همه مدراک باید 
 که مستقیماً خطاب به سفارت است( پس از مصاحبه مسترد خواهد شد.

سال  21از  تر شان کم کننده ضروری است مگر برای افرادی صغیری که سن حضور شخص درخواست
 باشد.

 مدارک باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود.

 
 جهت دریافت فرم به پیوندفرم  یک(   : 
 .pdf-ir.org/IMG/pdf/Formulaire_schengen_code_communautaire-http://www.ambafrance 

امضا و مدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل،  درخواست روادید کوتاه (  مراجعه فرمایید
 خورده باشد. تاریخ

 07تا  07متر( که چهره  سانتی 5.3در  5.3از چهره در زمینه روشن ) جدیدو  رنگیعکس  یک 
 درصد آن باشد.

 گذرنامه 

  و گذرنامه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی  حداقل سه ماهاعتبار گذرنامه باید
صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه  1دارای حداقل 

 ارائه شود.
 اید )بر روی گذرنامه فعلی و  ی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشتهفتوکپ

 های قبلی( و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج. گذرنامه
 شناسنامه )+ فتوکپی(.سند هویتی شخصی : 
  یا مصاحبه یا امتحان.احضاریه به کنکور 
 های دریافتی. آخرین دانشنامه 
  عنداللزومTCF  یاDALF. 
 اسناد  مثبته تمکن مالی 

 از طرف دولت، گواهی پرداخت بورس چنانچه بورسیه هستید. 
 سند هویت ضامن همراه با اسناد مثبته کاری و پرینت بانکی حساب چنانچه ضامن دارید ،

 یی وی. شخصی و عنداللزوم حرفه
 گواهی برخورداری از محل سکونت 

 شده در شهرداری )اصل( + کپی. نامه تنظیم دعوت 
 رزرو هتل یا 
 را ک در فرانسه لنامه یا هر سند دیگری که وجود  ملک یا اجاره م عنداللزوم سند مالکیت، اجاره

 ثابت کند )گواهی پرداخت عوارض سکونت یا مالکیت(.
 های احتمالی  که بر پوشش هزینهالمللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ  نامه بین بیمه

های بستری اورژانس  کی، درمان پزشکی اورژانس و یا هزینهبازگشت به کشور مبدأ به دلیل پزش
یورو برای تمام مدت اقامت گواهی  57777شده حداقل  ن تا سقف تضمینگدر سرتاسر فضای شن

نامه معتبر برای مدت اولین سفر بوده، تهیه  کند )دارنده روادید کثیرالمسافره موظف به ارائه بیمه
 هده خود اوست(.نامه برای سفرهای بعدی بر ع بیمه

 :بلیت هواپیمای رفت و برگشت. رزروسند مثبته سفر 
 یورو نقد. 07: هزینه تشکیل پرونده 
 

http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/Formulaire_schengen_code_communautaire-.pdf


 
 

که خودتان  ممکن است عنداللزوم مدارکی عالوه بر مدارک باال نیز درخواست شود ضمن آن: مالحظات
 کند، ارائه دهید.تان کمک  کنید به بررسی پرونده توانید هر مدرک اضافی را که فکر می نیز می


