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 مدارک مورد نیاز سفارت مکزیک در تهران

اتباع خارجی به منظور گردشگری ، تجاری و، تخصصی پیش از ورود باید ویزا دریافت نمایند

ماه اعتبار از تاریخ ورود 6اصل و کپی گذرنامه معتبر با حداقل  -1

جدید رنگی پاسپورت) پس زمبنه سفید(عکس  -2

فتوکپی از ویزا های قبلی ، در صورت وجود -3

**اصل و کپی مدارک  مالی ، ترجمه شده به اسپانیولی یا انگلیسی از قبیل  -4

الف ( گواهی اشتغال به کار با قید حقوق و دستمزد ، مدت زمان همکاری در شرکت یا موسسه ، جواز 

د و سه فیش حقوق اخیرکسب ، ثبت شرکت بر حسب مور

ب( ریز حساب بانکی شش کاه اخیر ، گواهی حساب پس انداز یا سپرده باند مدت /کوتاه مدت ، سود 

سهام) امضا و مهر  شده توسط بانک(

ج( امالک و مستغالت در صورت دارایی

عهده نامه سربرگ دار از موسسه که ضمانت درخواست متقاضی را بر ،جاری یا تخصصیتمتقاضیان ویزا  -5

گرفته و خواستار ورود وی به خاک مکزیک باشد با ذکر نوع و مکان فعالیت میزان حق الزحمه ، ) در 

.صورت دریافت( و مدت تقریبی و محل اقامت در مکزیک

واچر هتل محل اقامت و رزرودعوتنامه کنگره ، برای شرکت در مجامع علمی عالوه بر مدارک فوق ،  -6

نیز الزم است  هواپیما بلیط

.حضور همه متقاضیان در سفارت الزامی است -7

.امضاء شود سال باید توسط والدین ) پدر و مادر( یا قیم قانونی 18فرم درخواست افراد زیر  -8

تاخیر خواهد بود ادر صورت نقص مدارک بررسی پرونده شما ب -9

شناسنامه یا سند ازدواج( و فتوکپی  وابسته اقتصادی باید مدارک فوق را از طرف فرد ضامن با اثبات نسبت خانوادگی ) ترجمه** 

حاوی عکس و مشخصات فرد ضامن تهیه نماید. گذرنامه از صفحات

می باشد دوهفته به شرح رضایت   از تحویل مدارک فوق مدت زمان بررسی پس

.داره مهاجرت مکزیک حق تصمیم نهایی را دارندمقامات اصدور ویزا ضمانت ورود نیست و پلیس 



 اطالعات مفید برای دارندگان اقامت امریکا و کانادا

روز می  181مدت اقامت مجاز  اقامت امریکا و کانادا نیاز به اخذ ویزای مکزیک ندارن . افراد دارای

این مطلب به استناد وب سایت رسمی سفارت مکزیک در امریکا و کانادا ذکر شده است. لطفا  باشد.

به آدرس زیر مراجعه نمایید.از صحت مطالب برای اطمینان 

http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article

/182 

United States citizens and foreigners who are permanent residents (green 

card holders) or with a valid visa stamped on their passports, do not require a 

visa to travel to Mexico on tourism or non paid activities and stay up to 180 

days. 

United States citizens will only carry their valid passports and foreigners 

should bear their valid passports, valid US visa or green card. Everybody will 

receive migration and customs forms and should be filled out during the flight 

or at the point on entry. 

Anybody who does not meet the aforementioned criteria, should ask about their 

situation and if necessary, will require a visa. If that is the case, please ask for an 

appointment at mcervantes@sre.gob.mx and go to the Consular Section of the 

Embassy of Mexico on the day and time shown with the following documents: 

http://embamex.sre.gob.mx/canada_eng/index.php/visas-and-services-for-

foreigners 
The Embassy of Mexico in Canada informs the public that Canadian nationals 

and permanent residents of Canada still do not require a visa to enter 

Mexico, with the exception of Canadian citizens carrying diplomatic or official 

passports. 

از و سینما ایران، پالک 419  طبقه سوم واحد10 یع��  بعد از تقاطع بهار ش�� تهران:  خیابان  ��

  Email: asmaseir@gmail.com     www.asmaseir.com   ھمراه/تلگرام 09372333599 تلفن : 99311777

http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/182
http://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/en/component/content/article/182
mailto:mcervantes@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/canada_eng/index.php/visas-and-services-for-foreigners
http://embamex.sre.gob.mx/canada_eng/index.php/visas-and-services-for-foreigners

