
 

 وقث ضؿارت

جعییو  ةایر ةا جکهیل ؾسم جقاؿای ویشا و نَرد ىظس اضث. ٌس نحقاؿی نی وقث نؽاحتً ةا ضؿارت اولیو گام در روىر ؼرور ویشا جعییو

ٌای دارج از ایسان، جيٍا پص از  کغَر نترأ اعالم ىهایر. اکثس ضؿارجذاىً ضؿارت ضؿارت، حـَر دَد را در روز و ضاعث نغذػ ةً وقث

دٌير. قَاىیو کغَرٌای نذحلؽ در ارجتاط ةا عیَه  را در ادحیار نحقاؿیان قسار نی وقث ضؿارت نتلغ ٌشیيً ویشا، جقَیم جعییودریاؾث 

 .نحؿاوت اضث وقث ضؿارت ٌا و جؼییس دریاؾث نتلغ ویشا، قاةل یا ػیسقاةل اضحسداد ةَدن ٌشیيً

ؾعالیث در زنیيً ارائً درنات جَریطحی نؿحذس  چيریو ضال راعيَ پسواز آضیا عسکث درنات نطاؾست ٌَایی و جٍاىگسدی و زیارجی

 ةً اطالع ةسضاىر درنات گسؾحو وقث ضؿارت و پیکاپ ةسای ضؿارت داىً جرول پیَضث ارائً نی دٌر

ایحالیا:  نرارک نَرد ىیاز ویشای جَریطحی   

 نرارک نالی:

ناًٌ 3پسیيث ةاىکی -  

ضير نلکی-  

ضير ناعیو-  

نیلیَن جَنان 55جهکو نالی -  

 در ؼَرت داعحو ضٍام یا ضپسده ةاىکی-

 ()اگس ةاعر .نسةَطً حطاب پسیيث و( Visa, Mastercard، American Express قتیل از) عذؽی الهللی ةیو اعحتاری کارت- 

   دعَت کييره ، وؿعیث اقانث دعَت کييره و ةسگً پسدادث نالیات دعَت کييره*اگس ٌشیيً ٌای ضؿس ةً عٍره دعَت کييره اضث: گَاٌی عؼلی دعَت کييره، پسیيث ةاىکی دعَت کييره، ضير نيشل 

 نرارک عؼلی

ناه ادیس 6ضيلی، لیطث ةیهً پسدادحی ةسای ، کارت پسجا آدسیو ؾیظ حقَقی3نسدؽی، ةسگ گَاٌی اعحؼال ةً کار عانل نرت زنان کار در عسکث، ضهث، حقَق، عسح وظایؽ و کارنير:   

ضال گزعحً ةاعر آدسیو روزىانً رضهی ثتث جؼیساجَ یا گَاٌی جاییر ضازنان نسةَطً نتحيی ةس 3ضال ىگزعحً ةاعر، اگس از 3کً از جاریخ ثتث  آدسیو روزىانً رضهینریسان ةذظ دؽَؼی: 

، ت، آگٍی جاضیص، قتؾ پسدادث نالیاادانً ؾعالیث عسکث ةرون جؼیسات  

  ، قتؾ پسدادث نالیات، یا کارت ةازرگاىی از اجحادیًکطب  جَاز و جائیره جَازنغاػل آزاد: 

پسواىً نطب، جسجهً کارت ىظام پشعکی: کپشع  

کارت ىظام نٍيرضی ، قساردادٌای کاری :نٍيرضیو  

پسواىً وکالث ، کارت وکالث: وکال  

یعرد آ دسیو ؾیظ حقَق 6ازىغطحگی، کم ةح: ةازىغطحً  

کارت داىظ آنَزی یا داىظ جَییگَاٌی جحؽیلی،  :داىظ آنَز یا داىغجَ  



 

 

ىانً دعَت   

، اگس ضاپَرت نالی ةا دعَت کييره اضث در دعَت ىانً ذکس عَد. ایحالیاىطتث دعَت کييره ةا نیٍهان، علث ضؿس ةً ا  

 نرارک دعَت کييره:

، ةسگً پسدادث نالیات ایحالیاگَاٌی عؼلی، پسیيث ةاىکی ، وؿعیث اقانث در   

ىهایر.)اگس ةاعر( نی جٍیً ایحالیایی ای ةیهً  عسکحٍای یا ةاىکٍا از یکی در کييره دعَت عذػ کً ةاىکی ىانً ؿهاىث  

 

ًنرارک ؿهیه  

ماؼل پاضپَرت و پاضپَرت ٌای قریکپی و-  

جسجهً عياضيانً-  

جسجهً ضير ازدواج-  

ةرون روجَش 4*3صقطعً عک2-  

جسجهعً کارت پایان درنث یا نعاؾیث-  


