
 
 

 علمیروادید درازمدت 
 

به ت تحقیقات یا فعالیت آموزشی پژوهشی جه ماه 3بیش از برای کنید و  کار علمی می
 روید. فرانسه می

 
 ۱صبح الی  ۱۱ساعت ، باید بین درازمدت علمی روادیدبرای تسلیم پرونده درخواست 

تماس و برای بررسی وضعیت  35334943393با تلفن  بعدازظهر، از یکشنبه تا پنجشنبه
 تان قرار مالقات بگیرید. تحصیلی

 

 مالحظات

 .اقص = خطر رد درخواست روادیدن مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده

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.

 شان به زبان فرانسوی باشند. ترجمهیا همراه با بان فرانسوی زهمه مدارک باید به 

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

 
 جهت دریافت فرم به این پیوند : فرم  یک( 
 ir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf-http://www.ambafrance  )مراجعه فرمایید

 خورده باشد. امضا و تاریخدرخواست روادید درازمدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل، 
 متر( که  سانتی 5.3در  5.3پوشش سر( در زمینه روشن ) بدوناز چهره ) جدیدو  رنگیعکس  دو

 درصد آن باشد. 07تا  07چهره 
 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  2دارای حداقل 

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

 و خروج.ی همه مهرهای ورود پی( و فتوکبلهای ق گذرنامه
 فتوکپی( و عنداللزوم سند ازدواج، طالق، فوت و گواهی  : شناسنامهسند هویتی شخصی +(

 عدم تعدد زوجات همسر.
 شرح حال مختصر + آخرین مدرک تحصیلی 
  منابع صادر شده نشان دهد که متقاضی دارای  یی تأییدشده توسط مؤسسهکه قرارداد پذیرش

بیمه های بازگشت به کشور خود و  های خود در فرانسه و هزینه الزم برای پوشش هزینه مالی
در مدت اقامت و همچنین بیمه در مقابل سوانح احتمالی ناشی از کار تحقیقاتی یا  درمانی

 دارای مهرو  توسط مسئول مؤسسه پذیرنده امضاآموزشی در مؤسسه پذیرنده است. قرارداد باید 
 ور صالح باشد.مؤسسه و پرفکت

 یی را بپردازد: چنانچه قرار نیست مؤسسه پذیرنده هیچ هزینه

 ها. اسناد مثبته تمکن مالی یا تقبل هزینه 
 گواهی برخورداری از محل سکونت. 
  درخواست گواهیOFII  : جهت دریافت درخواست گواهی به این پیوند( 

 ir.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII.pdf-http://www.ambafrance مراجعه فرمایید.) 
  :بلیت هواپیما. رزرواسناد مثبته حمل و نقل 
  یورو. 99: پروندهل شکیتهزینه 
 

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