
 

 

 وفث شؿارت

ر هحقاؽی هی وفث هػاحتٌ ةا شؿارت اولیى گام در رويد غدور ویزا جعییى جعییى  ةاید ةا جکویك ؾرم جقاؽای ویزا و هُرد يظر اشث.ٍ 

ٍای خارج از ایران، جًَا پس از  کظُر هتدأ اعالم يواید. اکثر شؿارجخايٌ شؿارت شؿارت، حؾُر خُد را در روز و شاعث هظخع ةٌ وفث

زیًٌ ویزا، جقُین جعییىدریاؾث  دًٍد. فُايیى کظُرٍای هخحمؽ در ارجتاط ةا طیُه  را در اخحیار هحقاؽیان فرار هی وفث شؿارت هتمغٍ 

زیًٌ  .هحؿاوت اشث وفث شؿارت یرٍا و جؼی دریاؾث هتمغ ویزا، فاةك یا ػیرفاةك اشحرداد ةُدنٍ 

 پیکاپ پاشپُرت و ویزا

رگُيٌ شؿر یا هَاجرت  ةٌ کظُر دیگری را داطحٌ ةاطد هی ةایصث ةا هراجعٌ ةٌ شؿارت آن کظُر درخُاشث خُد را وفحی ؾردی فػدٍ 

وراه هدارک هُرد يیاز جصمین يواید؛ کٌ اغفالحا ةٌ ایى هجُز شؿر و ورود ةٌ خاک آن کظُر ویزا  هتًی ةر اجازه شؿر ةٌ آن کظُر ةٌٍ 

گیرد کٌ ؾرد  رد هحقاؽی شؿر و ةررشی هدارک جصمیوی وی جػوین هیطُد. حال شؿارت پس از هػاحتٌ حؾُری ةا ؾ یا روادید گؿحٌ هی

ٌ  گیرد یا جعمـ يوی هحقاؽی واجد طرایؿ شؿر ةٌ خاک آن کظُر اشث یا واجد طرایؿ شؿر يیصث و اغفالحا ویزا ةٌ وی جعمـ هی گیرد؛ ک

غؿحات داخمی پاشپُرت ؾرد الػاق و  در غُرت جأیید ؾرد و درخُاشث غدور ویزا ؾرد هحقاؽی ةرچصب هخػُص ویزا یا روادید در

گردد ؽویوٌ هی ةاید ةٌ کظُر دیگر شؿر کرد و ةٌ شؿارت کظُر هقػد در کظُر واشؿ هراجعٌ  حال ةرای اخذ ویزا ةرخی کظُرٍا هی .

ا عدم يوُد کٌ ایى کارهی ةاشث جُشؿ طخع هحقاؽی غُرت پذیرد و در هرحمٌ ةعد پس از اعالم جعمـ گرؾحى ویزا ةٌ ؾرد هحقاؽی ی

جأیید غالحیث وی ةرای جعمـ گرؾحى ویزا هی ةایصث ؾرد هحقاؽی در حالث اول شؿر هجدد ةٌ کظُر واشؿ ةٌ هًظُر الػاق ویزا درون 

ةاید شؿر هجدد ةٌ هًظُر ةررشی اعحراض ةٌ عدم غدور ویزا و ارائٌ هدارک  پاشپُرت خُد يواید و در حالث دوم ؾرد هحقاؽی هی

وم و جصمین درخُاشث هجدد ةٌ شؿارت يوایدجر در غُرت لز  جکویمی . 

جُايد از  اها در حالث اول ةا جُجٌ ةٌ ایًکٌ جَث درج ویزا در پاشپُرت الزام ةٌ حؾُر طخع هحقاؽی در شؿارت يیصث، پاشپُرت هی

ـ یک کارگزار جحُیك شؿارت گردد و ؾرایًد ارشال پاشپُرت ةٌ شؿارت و عُدت و ةازگردايدن پاشپُرت دارای  ویزا ةٌ طخع ـری

 هحقاؽی را پیکاپ پاشپُرت یا پیکاپ ویزا گُیًد.

 

ُایی و جَايگردی و زیارجی  ةا دو دٌٍ ؾعالیث در زهیًٌ ارائٌ خدهات جُریصحی هؿحخر ةٌ راطًُ پرواز طرکث خدهات هصاؾرتٍ 

دارت خايٌ جدول پیُشث ارائٌ هی دٍاـالع ةرشايد خدهات گرؾحى وفث شؿارت و پیکاپ ةرای شؿ  

 

          ایاالت هححده اهریکا



 مدارک مورد نیاز ویزای توریستی آمریکا:

:هدارک هالی  

هاٌٍ 6پریًث ةايکی -  

شًد همکی-  

شًد هاطیى-  

هیمیُن جُهان 66جوکى هالی -  

در غُرت داطحى شَام یا شپرده ةايکی-  

 

:هدارک طؼمی  

جا آخریى ؾیض حقُفی6زهان هرخػی، کارهًد: گُاٍی اطحؼال ةٌ کار طاهك هدت زهان کار در طرکث، شوث، حقُق، طرح وظایؽ و هدت   

هدیران ةخض خػُغی: آخریى روزياهٌ رشوی، آگَی جاشیس، فتؼ پرداخث هالیات، لیصث ةیوٌ پرشًك، فراردادٍا و ؾعالیث ٍای طرکث  

ٌ یا شًد همک هحك ؾعالیث، فراردادٍا  و هدارک ؾعالیث طرکثهظاػك آزاد: جُاز و جائیده جُاز کصب از اجحادیٌ، فتؼ پرداخث هالیات، اجاره ياه  

 پزطک: پروايٌ هفب، جرجوٌ کارت يظام پزطکی

هًَدشیى: کارت يظام هًَدشی ، فراردادٍای کاری  

 وکال: پروايٌ وکالث ، کارت وکالث

عدد آ خریى ؾیض حقُفی 6ةازيظصحٌ: حکن ةازيظصحگی،   

 دايض آهُز یا دايظجُ: گُاٍی جحػیمی، کارت دايض آهُزی یا دايض جُیی

. گردد ارائٌ يتاید طؼمی هدارک ةاطد هی جحرین جزء کٌ  رکث ٍاییجذکر : ط  

 

 

 

 

 



 

:هدارک ؽویوٌ   

اغك پاشپُرت و اغك پاشپُرت ٍای فدین-  

جرجوٌ طًاشًاهٌ-  

جرجوٌ کارت همی-  

جرجوٌ شًد ازدواج-  

اغك و جرجوٌ کارت پایان خدهث-  

جرجوٌ شاةقٌ ةیوٌ-  

ةیوٌجرجوٌ ةرگ اول دؾحرچٌ -  

5*5س ففعٌ عک2-  

 


