
پصجغالفصم ظفارت   

  ػياره پصوٌسه ىعافص :  ................

 

 اظالغات ػزؿی

 ػِصوٌس کسام کؼّر ُعحیس ؟ 

 ٌام راٌّادگی ) ظتق پاظپّرت ( 

 ٌام راٌّادگی ٍُگام جّنس ) فاىیهیلتهی  ( 

 ٌام ) ظتق پاظپّرت (  

.... روز...........ظال.......... ىاه......  جاریذ جّنس  ) ةَ ىیالدی (  

 ىدم جّنس ) ػِص ظتق پاظپّرت  (  

 کؼّر ىدم جّنس  

ىّرد (   3ىهیث کٌٍّی ) اگص چٍسىهیحی ُعحیس ( ) جا    

 ىهیث در ٍُگام جّنس :  

اظالق ٌاپشیص   ⃝ىصد      ⃝زن    N/A ⃝     ⃝ٌاىؼزؽ  جٍعیث  

⃝جسا از ُو    ⃝غیصه    ⃝ىحاُم    ⃝ظالق گصفحَ    

 ⃝ةیّه ) ىصد یا زن  (⃝ىجصد   

 وضػیث جاُم :

 اظالغات كیو كاٌٌّی

 ٌام كیو كاٌٌّی : 

 ٌام راٌّادگی كیو كاٌٌّی : 

 کؼّر كیو كاٌٌّی : 

 ػِص كیو كاٌٌّی : 

 آدرس كیو كاٌٌّی :  

 کسپعحی كیو كاٌٌّی :  

 اظالغات ىصةّط ةَ ىسارك 

 ػياره ىهی ػيا : 

 ٌّع پاظپّرت :

⃝پاظپّرت ظصویط      ⃝غیصه  ⃝غادی       ⃝رظيی      ⃝دیپهياجیک                            

 ⃝ىسرك ظفص ةصای ػزؽ ةی وظً⃝پاظپّرت ویژه   

 ػياره پاظپّرت : 

 کؼّر ؾادر کٍٍسه پاظپّرت : 

 جاریذ ؾسور پاظپّرت ةَ ىیالدی ظال..........  ىاه.......... روز..........

 جاریذ اٌلضاء پاظپّرت ةَ ىیالدی  ظال..........  ىاه.......... روز..........

 ؾادر ػسه جّظط : 

 اظالغات ىدم ظکٌّث و جياس ػيا

 کؼّر : 

 ػِص : 

 ریاةان : 



 کسپعحی : 

ةَ ٌام:) ةصای ىثال ٌام کعی کَ ةعحَ پعحی در ان ادرس ةایس ةَ او داده  

(ػّد  

 ایيیم : 

جياس ىٍضل :ػياره    

 ػياره ُيصاه : 

 اگص در کؼّری غیص از کؼّری کَ ىهیث آن را داریس زٌسگی ىیکٍیس

 کؼّر : 

 ػياره رزیسٌحی : 

 زىان اغحتار جا : 

 اظالغات ىصةّط ةَ ػغم یا ىسرظَ

o ) اداری کارکٍان فٍی و رسىات ) دیپهيات یا پعث کٍعّنی 

o ىػيار 

o ؾٍػث گص 

o ةاٌکسار 

o کارگص 

o  ىاػیً یا کاىیّنراٌٍسه 

o ىٍِسس ػیيی 

o کارىٍس دونحی 

o ىسیصغاىم ػصکث 

o ىحزؿؽ کاىپیّجص 

o دیپهيات 

o رسىحکار ػزؿی یک دیپهيات 

o ىحزؿؽ انکحصوٌیک 

o کؼاورز 

o فؼً و نّازم آرایؼی و ةِساػحی 

o روزٌاىَ ٌگار 

o ) خصفَ كاٌٌّی ) وکیم یا ىؼاوره كاٌٌّی 

o ) دادرس ) رئیط کهٍحصی یا دادگاه 

o ىسیص 

o  دام پضػک ( –پصظحار  –جصاح  –پضػکی یا پیصاپضػکی ) پضػک 

o ةسون ػغم 

o ٌاىؼزؽ 

o ًٌّغی جکٍعی 

o غیصه 

o ىعحيصی ةگیص 

o پهیط یا ظصةاز 

o ظیاظحيسار 

o  ورزػکار خصفَ ای 

o ) رُتص ىشُتی ) روخاٌی 

o  ىدلق غهيی 

o  ىهّان 

o   ػغم آزاد -رّیغ فصىا 

o  ّکارآىّز –داٌؼج 

o  ىسرس  –ىػهو 

o  دکان دار –کاظب 

o دفحص ىسیص یک 

 ػغم کٌٍّی : 

 

:      ٌام   

 ریاةان :  



 کسپعحی : 

 ػِص : 

 کؼّر : 

 ػياره جياس : 

 اظالغات ظفص

 جصٌضیث فصودگاُی

 ةیضیٍط

 دالیم فصٍُگی

 دالیم پضػکی 

 دیسارُای رظيی

 غیصه ) نعفا جّضیح دُیس (

 ورزػی

 داٌؼجّیی

 جّریعو ) گصدػگصی (

 جصٌضیث زىیٍی

آػٍایاندیسن اكّام یا   

 ُسف اؾهی از ظفص : 

 ظَ ىّرد از کؼّرُای غضّ ػٍگً کَ از آن ُا ةازدیس رّاُیس کصد ؟  

 کؼّری کَ از آن وارد ىٍعلَ ػٍگً رّاُیس ػس ؟  

 یک ةار ورود

 دوةار ورود

 چٍس ةار ورود

 ویضای چٍس ةار ورود ىیزّاُیس : 

.................. روز          ىست زىان ىّرد ٌظص ةصای ىاٌسن ) جػساد روز ( :  

 اظالغات ىصةّط ةَ ویضاُای كتهی

ىّرد از ویضاُای كتهی کَ داػحَ ایس : 3ىست اغحتار  از جاریذ جا جاریذ  

 ظال.. ىاه... روز....... )ةَ جاریذ ىیالدی(

 ظال....  ىاه.. روز......

 ظال...  ىاه.... روز...

روز..........ظال...  ىاه.....   

 ظال.....  ىاه...... روز.......

 ظال....  ىاه... روز.....

 

o َةه 

o ریص 

آیا كتال ةصای ورود ةَ ىٍعلَ ی ػٍگً از ػيا اٌگؼث ٌگاری ةَ غيم آىسه 

 اظث ؟       

اریذ اٌگؼث ٌگاریج ػياره اظحیکص ٌاىتص كتهی  اگص ةهَ :  

روز..........ظال..........  ىاه..........    

چیًانف( ؾادر ػسه جّظط :  

ظال...  ىاه..... روز.......         ب( اغحتار از جاریذ :  

ظال......  ىاه.......... روز..........         پ( اغحتار جا جاریذ :  

ةصای کؼّر ىلؿس: ةصای ػيا آرصیً ویضای ؾادر ػسه   

 

 جاریذ ظفص

روز..........ظال......  ىاه..........   جاریذ  ورود ىّرد ٌظص 

 جاریذ رصوج ىّرد ٌظص ظال.........  ىاه.......... روز..........

 اظالغات ىصةّط ةَ دغّت کٍٍسه

 اگص دغّت کٍٍسه ىلیو اروپا و ٌصوژ یا ُهٍس اظث :

: ٌام راٌّادگی ٌام :  

 ىهیث : جاریذ جّنس :

⃝ُيعص   ⃝ٌّه    ⃝فاىیم    ⃝ٌعتث ػيا ةا او :    فصزٌس   ػياره رزیسٌحی : 

 اگص دغّت کٍٍسه یک ػزؽ )کَ ىلیو اروپا ٌیعث( یا ُحم اظث :



 ٌام راٌّادگی : ٌام :

 ٌام ُحم یا ىدم اكاىث : ىهیث :

 ػِص : ریاةان :

 کسپعحی : ایيیم :

 جهفً : جاریذ جّنس :       ظال..........  ىاه.......... روز..........

 جهفکط : 

 اگص دغّت کٍٍسه یک کيپاٌی یا ػصکث اظث :

 ٌام راٌّادگی : ٌام :

 ٌام ُحم یا ىدم اكاىث : ىهیث :

 ػِص : ریاةان :

 کسپعحی : ایيیم :

 جهفً : جاریذ جّنس :       ظال..........  ىاه.......... روز..........

 جهفکط : 

 ىؼزؿات رّد کيپاٌی یا ظازىان :

 ٌام : کؼّر :

 ػِص : ریاةان :

 کسپعحی : جهفً :

 فکط : 

 وزینه وای مربوط به سفر

 تی         مسافر چک    نقد

 دیت کارت         محل اقامت  آماده از قبل            کر

 رفت و آمد شده از قبل مثل ترنزیت هتل   غیره لطفا توضیح دهید ؟ 

 اگص رّد ىحلاضی ىی پصدازد :

ىّرد ُو اىکان پشیص اظث. ()اٌحزاب چٍس       

 از قبل         نقدی             محل اقامت  آماده  

 غیره لطفا توضیح دهید ؟پرداخت تمام هزینه ها در مدت سفر           

 رفت و آمد شده از قبل مثل ترنزیت هتل   

اگص ػزؽ یا ػصکث دغّت کٍٍسه ىی پصدازد : )اٌحزاب چٍس ىّرد ُو 

 اىکاٌپشیص اظث (

 از قبل         محل اقامت  آماده                         نقدی      

 غیره لطفا توضیح دهید ؟پرداخت تمام هزینه ها در مدت سفر         

 رفت و آمد شده از قبل مثل ترنزیت هتل   

 یک اظپاٌعص دیگص ) غیص از فصد دغّت کٍٍسه ( :

اىکاٌپشیص اظث .()اٌحزاب چٍس ىّرد ُو   

 اگص گصوُی یا چٍس ٌفصی ظفص ىی کٍیس

گروه خانوادگی               گروه همسفران                            راٌّاده ظفص ىیکٍیس یا ُيعفصان دیگص: گصوهةا آیا    

 ٌام گصوه : )یک ٌام ةصای گصوه رّد اٌحزاب کٍیس( 
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