
 

 

      به نام خدا                                   

 پز کٌیذ.  کاهل ّ دقیقلطفا تواهی طْاالت را  طْئذ در خْاطت کٌٌذٍ ی ّقت طفارت

هیباشذ کاهل ًواییذ ّ اطاهی را بَ اًگلیظی ّ با  رّسّ  هاٍ،  طالکَ شاهل  هیالدیتاریخ ُا را بَ 

 حزّف بشرگ  پز کٌیذ.

  ًام ّ ًام خاًْادگی :

  ّضعیت تاُل :

  تاریخ ّ هحل تْلذ :

  کذ هلی:

  هحل طکًْت :تلفي آدرص ّشوارٍ 

  شوارٍ هْبایل :

  شوارٍ پاطپْرت :

  تاریخ صذّر ّ اًقضاء پاطپْرت:

  علت اصلی طفز شوا:

تاریخ در ًظز گزفتَ شذٍ بزای 

 : طْئذّرّد بَ 

 

تاریخ در ًظز گزفتَ شذٍ بزای 

 : طْئذخزّج اس 

 

  تعذاد ّرّد در خْاطت شذٍ:

  اّلیي کشْر ّرّد اس شٌگي:

  کشْرهقصذ ًِایی:

  : شغل کًٌْی شوا



 

 

کار یا هذیز  ًام ّ ًام خاًْادگی صاحب

 عاهل هحل کار:
 

  شوارٍ تلفي هحل کار:آدرص ّ ًام طاسهاى ّ 

آیا فاهیلی داری کَ شِزًّذ اتحادیَ 

 طْئذبَ غیز اس ارّپا یا طْییض باشذ؟

 

اگز داریذ آیا قصذ طفز با ایي فزد را 

 داریذ یا قزار ُظت بَ اّ هلحق شْیذ ؟
 

اطن، فاهیل، تاریخ تْلذ، هلیت، شوارٍ هلی  ّ 

 ًظبت ایشاى با شوا را بیاى کٌیذ:
 

  پذر یا هادر لطفا قیذ ًواییذ.در صْرت فْت 

  پذر: اطن، فاهیل ّ تاریخ تْلذ

  اطن، فاهیل ّ تاریخ تْلذ هادر:

  آدرص هحل طکًْت پذرّهادر:

  ًام ّ ًام خاًْادگی ُوظز :

  تاریخ ّ هحل تْلذ ُوظز:

آیا ُوظز شوا ُن با شوا درخْاطت 

 دارد ؟  طْئذ صذّر ّیشای

 

 .کٌیذ کاهل بزای تواهی فزسًذاًتاى را سیز جذّل ، بْدى دارا صْرت در.... تا چٌذ فزسًذ داریذ؟

     ًام ّ ًام خاًْادگی

     تاریخ تْلذ

     ًام ّ ًام خاًْادگی ُوظز

     تعذاد فزسًذاى

هلیت ّ کشْر هحل 

     اقاهت



 

 

 در صْرت بچَ دار بْدى فزسًذاًتاى) ًٍْ داشتي ( لطفا جذّل سیز را کاهل کٌیذ.

 ًام ّ ًام خاًْادگی

 تاى ًٍْ
    

     تاریخ تْلذ

     ّضعیت تاُل

هلیت ّ کشْر هحل 
     اقاهت

ّ ًام خاًْادگی ًام 
     پذر ّ هادر

ُن با شوا درخْاطت شوا  فزسًذاىآیا 

 ؟کذاهشاى؟ذًدار طْئذصذّر ّیشای 
 

 آیا خْاُز یا بزادر داریذ؟
خْاُزاى ّ  بزای تواهی را سیز جذّل ، بْدى دارا صْرت در.  ...تا

 .کٌیذ کاهل بزادراًتاى

     ًام خاًْادگیًام ّ 

     تاریخ تْلذ

     ّضعیت تاُل

     ًام ّ ًام خاًْادگی ُوظز

     تعذاد فزسًذاى

هلیت ّ کشْر هحل 

 اقاهت
    

آیا قبال اسکشْر شٌگي اًگشت ًگاری 

 شذٍ ایذ، دقیقا چَ تاریخی بْدٍ اطت؟
 

آیا در طَ طال اخیز ّیشای 

 شٌگي اخذ کزدٍ ایذ؟

 

ّ دقیقا اس چَ اس چَ کشْرُایی 

 تاریخی ّ تا چَ تاریخی بْدٍ ؟

 



 

 

هخارج هاُیاًَ شوا بز عِذٍ چَ کظی 

 اطت؟
 

 را ّارد کٌیذ. طْئذدر صْرت داشتي دعْت ًاهَ اطالعات دعْت کٌٌذٍ ّ در غیز ایي صْرت اطالعات ُتل تاى در 

  ُتلًام ًام،ًام خاًْادگی دعْت کٌٌذٍ / 

 دعْت کٌٌذٍ / ُتلدرص دقیق آ
 

 

  کذ پظتی

  تلفي

 

تکمیل فرم لطفا در نظر داشته باشید که فایل های زیر را اسکن نموده وآماده ی الصاق  بعد از

 نمایید.

 .و دعوت کننده .اسکن پاسپورت خود1

 کننده . وت.اسکن بویس ویا مدارک اقامتی دع2

 .خود اسکن بیمه مسافرتی.3

 .دعوتنامه و یا رزرو هتل.اسکن 4

 تمامی مدارک شغلی.ترجمه .اسکن 5

 تمامی مدارک بانکی مثل گواهی  تمکن مالی.ترجمه . اسکن 6

 تمامی مدارک ملکی از قبیل اسناد ملکی. ترجمه . اسکن 7


