بسمه تعالی

شماره :

جمهوری اسالمی ایران

تاریخ :

وزارت امور خارجه
فرم دعوت ازکارشناسان و مدیران خارجی
سفارت  /سر کنسولگری ج.ا.ا در .........................

فرم شماره 1

مشخصات میهمان( :فارسی)
نام :

نام خانوادگی :
محل تولد :

تاریخ تولد :
شغل:

نام پدر

:

شماره گذرنامه :

نام جد(جهت اتباع عرب):
تابعیت فعلی:
تابعیت قبلی:

سمت :
موضوع فعالیت :

نام موسسه/شرکت:
مشخصات میهمان( :التین)

NAME :
SURNAME:
FATHERS NAME:
DATE OF BIRTH:
NATIONALITY:
PASS NO:
OCCUPATION:
NAME OF INSTITUTE THAT/SHE WORKS IN:
ADDRESS:
TELEPHONE NUMBER:
E.MAIL:
مشخصات میزبان:
نام موسسه/شرکت:
نام:

نام خانوادگی :

شماره شناسنامه :

تاریخ ومحل تولد :

نام پدر :

سمت :

شغل :

آدرس محل کار:

شماره تلفن:

آدرس محل سکونت :

شماره تلفن:

آدرس پست الکترونیک :

شماره تلفن همراه:

شماره ثبت شرکت :
موضوع فعالیت شرکت :
علت دعوت را توضیح دهید؟
آیا نامبرده به همین علت و یا به منظور دیگر قبالً به ایران سفر کرده است؟ تاریخ و علت را توضیح دهید.
اشخاص و سازمانهایی که با آنها قصد مالقات دارد.
نام

تاریخ ورود:

نام خانوادگی

مرز ورود:

آدرس و تلفن محل اقامت در ایران :

تابعیت

سازمان/موسسه

مرز خروج:

علت مالقات

تاریخ

مدت اقامت در ایران:

شهرها واماکن مورد بازدید و علت آن:

هزینه میهمان از چه طریق تامین می شود؟
آیا تا کنون با درخواست روادید وی مخالفت شده است؟
مشخصات آخرین فردی که ازاین نمایندگی دعوت کرده اید.با ذکر تاریخ

مشخصات نماینده شرکت/وزارتخانه که این میهمان رادر ایران همراهی می کند؟ نام
شماره تلفن ثابت :

نام خانوادگی :

شماره تلفن همراه :

صحت مطالب مندرج در فرم وپذیرش مسئولیت میهمان مبنی بر رعایت مقررات وقوانین جمهوری اسالمی ایران مورد تائید است.
مهر امضاء

*** تذکرات الزم :

 فرم شماره(1دو صفحه ای ) صرفا جهت اطالع نمایندگیهای ج .ا.ا در خارج از کشور ( محل اخذ روادید) و فرم شماره ( 2التین)بعنوان دعوتنامه جهت میهمان خارجی ارسال گردد ( از ارسال فرم شماره  1به میهمان اکیدا خودداری فرمائید).
 تاریخ و شماره مندرج در فرم شماره یک را شماره دعوتنامه در نظر گرفته و در فرم شماره دو (التین ) درج نمائید. نام جد برای اتباع کشور های عربی و یا اتباع اروپایی که ملیت عربی دارند الزامی است . با توجه به برسی درخواستها در نمایندگی و مرکز  ،ارئه اطالعات نادرست موجب رد درخواست می شود.تکمیل فرم تقاضای وزارتخانه ها وموسسات دولتی توسط نمایندگان مجاز آنان که نمونه امضاء معرفی شده دارند میسر است.
 با توجه به اینکه فرمهای  1و ، 2الزاما باید تایپ شوند لذا ،شرکتها وموسسات  ...،مجازند فرمهای مربوطه را (به شرط عدم تغییردرشکل فرم)در رایانه داشته واز آن استفاده نمایند.تاکید می شود در قسمتهایی که پاسخ به زبان التین می باشد از حروف بزرگ
استفاده گردد.
 شرکتهای خصوصی در صورت داشتن کارت بازرکانی معتبر ویا ثبت شرکتها و آگهی روزنامه رسمی کشور با امضای مدیر عاملمی توانند اقدام به دعوت نمائید.
 میهمان خارجی شما پس از دریافت فرم شماره  2به سفارت و یا کنسولگری ایران در کشور محل تقاضای روادید مراجعه می نماید وپس از تکمیل نمودن درخواست روادید طبق رویه نمایندگی شرایط و زمان مراجعه جهت تکمیل مدارک و یا دریافت روادید به
وی اعالم می شود.
*** فرم ناقص مورد برسی قرار نمی گیرد .

