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 قابل قبول نمي باشد  ... بايد اصل باشد، فتوكپي، فكس، اسكن و ( حتي با مهرمترجم رسمي)لطفا توجه داشته باشيد كه كليه مدارك براي ترجمه رسمي 
 (با تأييد دادگستري و خارجه) توضيحات نوع مدارک

 ء پيشينه نبايد بيشتر از يك ماه گذشته باشدتاريخ عدم سو عدم سوء پيشينه، كارت شناسايي، كارت دانشجويي، كارت نظام پزشكي

ديپلم، گواهي پايان تحصيالت دبستان و راهنمايي، ديپلم دبيرستان، هر سال ريز 

 نمره، گواهي مهارت فني و حرفه اي

، به دفتر پيشخوان دولت فرستاده شود را حتما داشته باشد مهرآموزش پروش منطقه

 . كل آموزش وپرورش فرستاده شودهمراه با شماره دفتر و سپس به اداره 

 براي گواهي فوت شناسنامه متوفي شناسنامه، گواهي نامه رانندگي، كارت پايان خدمت، گواهي فوت

 شناسنامه يكي از زوجين سند ازدواج جديد و قديم

 داراي مهر برجسته باشد اصل مدرک  و يك برگي   سند مالكيت دفترچه اي

 تاييد وزارت علوم : سراسري ريز نمره دانشگاهي هر ترم

 سازمان مركزي دانشگاه : آزاد

دانشنامه ليسانس، فوق ليسانس، دكتر، گواهي ليسانس روي ريز نمرات 

 دانشگاهي

 تاييد وزارت علوم : سراسري

 سازمان مركزي دانشگاه: آزاد

 . ه باشدمهر و امضا ان ارگان را داشت حكم كارگزيني، حكم بازنشستگي، حكم اعضاء هيئت علمي

 تاييد دادگستري نمي شود  تقديرنامه،  لوح هاي سپاس

  -مهر امور بين الملل بانك مربوطهگواهي بانكي بات  گواهي بانكي، برگهاي سپرده بانكي فيش بانكي

 شناسنامه يكي از طرفين طالقنامه يكبرگي، طالقنامه دفترچه اي

ذكر شده باشد و عنوان شغلي خاصي ر سمت اگ  -2يا سابقه بيمه  دفترجه بيمه -1 كار گواهي

 روزنامه رسمي -3مدرك تحصيلي مرتبط با سمت 

 اصل مدرك  كارت بازرگاني، دفترچه بازرگاني، دفترچه وكالت، پاسپورت

 اصل مدرك  سند اتومبيل 

 اصل مدرك  پروانه كسب، پروانه دائم، پروانه مطب

 (ترجمه بالمانع است)به همراه اجازه دادگاه براي ترجمه  مهر و امضا داشته باشد (صفحههر )دادنامه، دادخواست، گزارش هاي كالنتري 

 اصل مدرك  دفترچه بيمه

 و شناسنامه ورثهگواهي فوت،  آگهي حصر وراثت

شود همراه با شماره ، به دفتر پيشخوان دولت فرستاده مهر آموزش و پرورش منطقه  (فرم بعد از تحصيالت سوم  راهنمايي)توصيه نامه تحصيلي 

 .دفتر و سپس به اداره كل آموزش وپرورش فرستاده شود

 برده و تأييد شودنظام پزشكي به اصل مدرك  و هر نوع گواهي پزشكي كارت واكسيناسيون

  قابل تأييد دادگستري و خارجه نمي باشد توصيه پايان ساختمان، پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان

 تاييد دادگستري نمي شود (برگي تمام)بنچاق 

و استشهادنامه در سربرگهاي نيم برگي  وکالت نامهاقرار نامه، تعهدنامه، 

 (يك نيم برگي پر و كامل)محضري 

روزنامه رسمي اگر موكل شركت باشد شناسنامه موكل اگل موكل شخص باشد .

 (حتما در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم شده باشد) شركت

، به دفتر پيشخوان دولت فرستاده شود همراه با شماره مهر آموزش و پرورش منطقه  هر سال ريز نمره  دبيرستان و راهنمايي نظام قديم

 .دفتر و سپس به اداره كل آموزش وپرورش فرستاده شود

 اصل مدرك  شناسنامه فرد فوت شده

 سربرگ دفترخانه و شناسنامه موكلگهاي نيم برگي محضري و استشهادنامه در سربر وکالتنامهاقرار نامه، تعهدنامه، 
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 کليه مدارک بايد اصل باشد 

 (يك نيم برگي نصفه و نيمه پر)

 مهر ثبت شركت ها داشته باشد (صفحه 2برگه هاي مخصوص ثبت شركتها پشت و رو )اظهارنامه، شركت نامه 

 مهر و امضاي شركت روي تمام صفحات اساسنامه ثبت شركتها هر صفحه 

 مهر وامضاي شركت ن بيگانه قرارداد فارسي به زبا

 ( قبض)فقط برگه هاي كوچك كه نشان مي دهد پول پرداخت شده تاييد مي شود موافقت اصولي،  اظهارنامه مالياتي هر صفحه، برگه هاي مالياتي، پروانه تاسيس

 نامه دانشگاه كه اجازه ترجمه بدهند سرفصل هاي دانشگاهي 

 تاييد دادگستري و خارجه نمي شود مه شركت صفحات كوچكتراز نامه شركتها صفحات بزرگترازنا

 مهر و امضاي امور بين الملل بانك مربوطه  ( پرينت بانكي به زبان فارسي)صورت وضعيت هاي بانكي 

 اصل مدرك  كارت وسايط نقليه

 اگر اصل نيست مهر برجسته يا سنگي داشته باشد –اصل مدرك  (خط 11متن اصلي تا )روزنامه رسمي 

 اگر اصل نيست مهر برجسته يا سنگي داشته باشد –اصل مدرك  (خط 21تا  11متن اصلي )روزنامه رسمي 

 اگر اصل نيست مهر برجسته يا سنگي داشته باشد –اصل مدرك  خط به باال 21روزنامه رسمي از 

 تاييد دادگستري نمي شود اجاره نامه هاي عادي، قولنامه، مبايعه نامه

  .مهر كنسولگري ايران در آن كشور را داشته باشد ن بيگانه به فارسي هر صفحهمدارك از زبا

  شناسنامه كار

 مهر آموزش و پرورش منطقه  ريزنمره دبيرستاني هر ترم

 اصل مدرك با مهر و امضا  گواهي فني و حرفه اي ترجمه پشت و رو

 قراردادهاي انگليسي به فارسي صفحات پر

 ه فارسي صفحات نيمه پرقراردادهاي انگليسي ب

 مهر سفارت را داشته باشد

 اصل مدرك  پاسپورت برابر اصل كل صفحات

 مهر سفارت هر صفحه برابر با اصل كردن مدرك

 A4كارنامه كنكور قطع 

 A4كارنامه كنكور قطع كوچك نصف 

 . مهر سازمان سنجش را داشته باشد

 صل مدرك ا هر صفحه ثبت عالئم تجاري از انگليسي به فارسي

 نفر 1ليست بيمه كاركنان فقط 

 نفر 5نفر تا  2ليست بيمه كاركنان از 

 نفر 152نفر تا  5ليست بيمه كاركنان از 

 .برگه پرداخت بيمه را داشته باشد –مهر تامين اجتماعي 


