
 

 )1صفحه  - 16نمونه شماره (

 بسمه تعالي

                                     شمارهراني اي اسالميجمهور                                                          

                   تاريخ                      وزارت امور خارجه                                                             

 فرم دعوت از كارشناسان و مديران خارجي
 

 1فرم شماره ....                                                                                   در . ا. ا. سركنسولگري ج/ سفارت

 )فارسي: (مشخصات ميهمان 
 )جهت اتباع عرب(خانوادگي                                  نام پدر                           نام جد نام                                  نام 

   شماره گذرنامه                     تابعيت فعلي                      تابعيت قبلي تاريخ تولد                      محل تولد                  

                                          سمتشغل              

 شركت                                                             موضوع فعاليت / نام موسسه

 )التين: (مشخصات ميهمان

Name :                          Surname :                                 Father's name : 

Nationality :                      Pass No. :                              Occupation : 

Name of institute that he/she works in : 

Address : 
 

Telephone number :                                                  E Mail :  
 :مشخصات ميزبان 

 شركت/ نام موسسه

 ام خانوادگي                              نام پدر                           تاريخ و محل تولدن               نام         

 شماره شناسنامه                                              شغل                                                   سمت

                                                                         شماره تلفننشاني محل كار                 

 نشاني محل سكونت                                                                                  شماره تلفن

                              شماره تلفن همراهآدرس پست الكترونيك                                               

 شماره ثبت شركت

 موضوع فعاليت شركت

 .علت دعوت را توضيح دهيد

 .آيا دعوت شونده به اين علت و يا به منظور ديگر قبالٌ نيز به ايران سفر كرده است ؟ تاريخ و علت را توضيح دهيد
 

 اشخاص و سازمانهايي كه با آنها قصد مالقات دارد 

 تاريخ علت مالقات موسسه/ سازمان تابعيت نام خانوادگي نام

      

      

      

 تاريخ ورود                             مرز ورود                                مرز خروج                                 مدت اقامت در ايران 

 :نشاني و تلفن محل اقامت در ايران 
 



 )2صفحه  - 16 شمارهنمونه ( 

 :شهرها و اماكن مورد بازديد و علت آن 
 

 هزينه ميهمان از چه طريق تامين مي شود؟

 آيا تاكنون با درخواست رواديد وي مخالفت شده است؟

 )با ذكر تاريخ(مشخصات آخرين فردي كه از اين نمايندگي دعوت كرده ايد؟ 
 

 :همان را در ايران همراهي مي كند وزارتخانه اي كه اين مي/ مشخصات شركت 
 

          شماره تلفن ثابت                    شماره تلفن همراه نام              نام خانوادگي       
 

صحت مطالب مندرج در فرم و پذيرش مسئوليت ميهمان مبني بر رعايت مقررات و قوانين 

 . مورد تاييد استراني اي اسالميجمهور

                                                            مهر و امضاء          
 

 :تذكرات الزم ** 

 در خارج از    راني ا ي اسالم ي جمهور يهايندگينماصرفاٌ جهت اطالع    ) دو صفحه اي   (1 فرم شماره    -

رسال به عنوان دعوتنامه جهت ميهمان خارجي ا      ) التين (2و فرم شماره    ) محل اخذ رواديد   (كشور

  .) به ميهمان اكيداٌ خودداري نماييد1از ارسال فرم شماره (گردد 

 در نظر گرفته و در فرم شـماره دو          شماره دعوتنامه  تاريخ و شماره مندرج در فرم شماره يك را           -

 .درج نماييد) التين(

 .ت نام جد براي اتباع كشورهاي عربي و يا اتباع اروپايي كه مليت عربي دارند ، الزامي اس-

 با توجه به بررسي درخواستها در نمايندگي و مركز ، ارايه اطالعات نادرست موجب رد درخواست -

 !مي شود

 تكميل فرم تقاضاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي توسط نمايندگان مجاز آنان كه نمونه امضاء                -

 .معرفي شده دارند ميسر است

مجازنـد  ...  بايد تايپ شوند لذا شركتها ، موسسات و   الزاماٌ 2 و   1 با توجه به اينكه فرمهاي شماره        -

. در رايانه داشـته و از آن اسـتفاده نماينـد          ) به شرط عدم تغيير در شكل فرم      (فرمهاي مربوطه را    

 .تاكيد مي شود در قسمتهايي كه پاسخ به زبان التين مي باشد از حروف بزرگ استفاده گردد

گاني معتبر و يا ثبت شـركتها و آگهـي روزنامـه     شركتهاي خصوصي درصورت داشتن كارت بازر   -

 . رسمي كشور با امضاي مدير عامل مي تواند اقدام به دعوت نمايند

 به سفارت و يا سركنسولگري ايران در كشـور          2 ميهمان خارجي شما بعد از دريافت فرم شماره          -

زمـان مراجعـه    محل تقاضاي رواديد مراجعه و ضمن تكميل فرم درخواست رواديد ، از شـرايط و                

 .آگاه مي شود) طبق رويه نمايندگي(جهت تكميل مدارك و يا دريافت رواديد 

  !فرم ناقص مورد بررسي قرار نمي گيرد** 

 


