روادید درازمدت دانشجویی
برای بیش از  3ماه به فرانسه میروید و قرار است هنگام نخستین ورودتان به فرانسه به سن قانونی
برسید.
برای تسلیم پرونده درخواست روادید تحصیلی ،باید بین ساعت  ۱۱صبح الی  ۱بعدازظهر ،از
یکشنبه تا پنجشنبه با تلفن  35004943390تماس و برای بررسی وضعیت تحصیلیتان قرار
مالقات بگیرید.
ً
پس از بررسی پروندهتان ،قراری با بخش روادید مستقیما گذاشته خواهد شد.
چنانچه خواستار اطالعات درباره تحصیل
 www.iran.campusfrance.orgمراجعه کنید.
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مالحظات
مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادید.
اصل همه مدراک باید همراه با فتوکپی کامل همه مدراک ارائه شود .مدارک اصل (به جز آنهایی
که مستقیماً خطاب به سفارت است) پس از مصاحبه مسترد خواهد شد.
همه مدارک باید به زبان فرانسوی ترجمه شده باشد .ترجمههای مترجمان امین سفارت نیاز به
تأیید ندارند (مگر آخرین مدرک) .مدارکی که توسط مترجمان دیگر ترجمه شده باشند ،باید همه به تأیید
وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد.
مدارک باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود.











رسید با نام کاربری ( Etudes en Franceشمار ٔه پرونده آنالین کامپوس فرانس،
مثال ) IR15-00027 :
یک فرم (جهت دریافت فرم به این پیوند :
فرمایید)
مراجعه
http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf
درخواست روادید درازمدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل ،امضا و تاریخ خورده باشد..
یک عکس رنگی و جدید از چهره (بدون پوشش سر**) در زمینه روشن ( 3.3در  5.3سانتیمتر)
که چهره  07تا  07درصد آن باشد.
گذرنامه
 اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی و گذرنامه
دارای حداقل  2صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه
ارائه شود.
 فتوکپی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشتهاید (بر روی گذرنامه فعلی و
گذرنامههای قبلی) و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج.
سند هویتی شخصی :شناسنامه
کارت پایان خدمت .تاریخ خدمت باید در کارت قید شده باشد.
عنداللزوم گواهی کار و اجازه استفاده از مرخصی.
اسناد مثبته تمکن مالی .باید ثابت کنید که میتوانید برای سال اول تحصیل ماهانه  3۱9یورو
داشته باشید.
 چنانچه بورسیه هستید ،گواهی پرداخت بورس توسط سازمان مربوطه.
 چنانچه ضامن دارید ،سند هویت ضامن ،گواهی تأییدشده تقبل هزینه همراه با اسناد
مثبته کاری و پرینت بانکی حساب شخصی و عنداللزوم حرفهیی ،آخرین گواهی پرداخت
مالیات (چنانچه ضامنتان ساکن فرانسه باشد) ،سند مثبته خویشاوندی میان شما و ضامنتان
و عنداللزوم اسناد حرفهیی مثبته مربوط به خودتان و اجازه استفاده از مرخصی.
ضامنتان باید خویشاوند نزدیکتان در ایران یا فرانسه باشد (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر،
پدربزرگ ،مادربزرگ ،عمو ،دایی ،خاله یا عمه)
 چنانچه ضامن ندارید ،اسناد مثبته حرفهیی و بانکی خودتان.

 گواهی برخورداری از محل سکونت در فرانسه :گواهی مؤسسه یا نهاد پذیرنده (برای نمونه
 )CROUSیا گواهی تقبل سکونت (رونوشت اجارهنامه یا سند مالکیت ،کپی کارت ملی فرانسوی یا
اجازه اقامت تقبلکننده مسکن در فرانسه).
 درخواست گواهی ( OFIIبرای دریافت درخواست گواهی به این پیوند :
 http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII.pdfمراجعه فرمایید) (مگر آنکه
وقتی وارد خاک فرانسه میشوید ،هنوز به سن قانونی نرسیده باشید).
 هزینه تشکیل پرونده 50 :یورو.

مالحظات :ممکن است عنداللزوم مدارکی عالوه بر مدارک باال نیز درخواست شود ضمن آنکه خودتان
نیز میتوانید هر مدرک اضافی را که فکر میکنید به بررسی پروندهتان کمک کند ،ارائه دهید.
** بجز در موارد استثنائی (از جمله دالیل اعتقادات مذهبی ،یا اینکه در کشور امکان گرفتن چنین
عکسی وجود نداشته باشد)؛ اگر عکس بدون پوشش سر نبود ،اما باید در عکس تمام اجزای
چهره از چانه تا باالی پیشانی قابل رویت باشد ،و اطراق چهره فرد باید متفاوت و متمایز باشد .با
اینهمه ،هر تبعه خارجی ،در زمان ثبت خود در اداره اتباع خارجی  OFIIیا در زمان تشکیل پرونده صدور
کارت اقامت باید عکس بدون پوشش سر ارائه دهند.

