
 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت امور خارجه 

 فرم دعوت از كارشناسان و مديران خارجي 

 1فرم شماره                                                                                سفارت/ سركنسولگري ج.ا.ا در
 مشخصات ميهمان: )فارسي( 

 خانوادگي                                             نام پدر                                     نام جد )جهت اتباع عرب(نام               نام                       

 تابعيت فعلي                         تابعيت قبليتاريخ تولد                        محل تولد                                      شماره گذرنامه                        

 شغل                                                سمت

 نام مؤسسه/ شركت                                                                 موضوع فعاليت

 

 مشخصات ميهمان: )التين( 

NAME:                                            SURNAME:                                                       FATHER'S NAME: 

NATIONALITY:                 PASS NO:                                                     OCCUPATION:  

NAME OF INSTITUTE THAT HE/SHE WORKS IN:  

ADDRESS:  

 

 

TELEPHONE NUMBER:                                                    E.MAIL:  

 

Visa Issuance Place: 

 

 مشخصات ميزبان 

 نام مؤسسه/ شركت: 

 

     كد ملي                        .....تاريخ و محل تولد                                     نام پدر                                    خانوادگي  منام           نا

 سمت                                              شماره شناسنامه                                شغل         

  آدرس محل كار   

 نتلفشماره                                                                                                                                                                       

 

  شماره تلفن                                                                                                                    ونت    آدرس محل سك

 

 شماره تلفن همراه                                                                                                                  آدرس پست الكترونيك 

 شماره ثبت شركت

 موضوع فعاليت شركت: 

 

 علت دعوت را توضيح دهيد؟ 

 

 

 آيا نامبرده به همين علت و يا به منظور ديگر قبال نيز به ايران سفر كرده بود؟ تاريخ و علت را توضيح دهيد

 

 

 شماره 

 تاريخ



 

 

 

 

 

 

 اشخاص و سازمانهايي كه با آنها قصد مالقات دارد

 تاريخ علت مالقات سازمان/ مؤسسه تابعيت خانوادگينام نام

    

 

  

    

 

  

 مرز خروج                                                                        مرز ورود                                                       تاريخ ورود   

 

 مدت اقامت در ايران                                                                                   

   آدرس و تلفن محل اقامت در ايران:

  

 شهرها و اماكن مورد بازديد و علت آن: 

 

 

 شود؟ هزينه ميهمان از چه طريق تأمين مي

 

 

 آيا تاكنون با درخواست رواديد وي مخالفت شده است؟

  ايد؟ با ذكر تاريخاز اين نمايندگي دعوت كردهمشخصات آخرين فردي كه 

 

 

 

 

 خانوادگي كند؟ نام                                 ناممشخصات نماينده شركت/ وزارتخانه كه اين ميهمان را در ايران همراهي مي

 

  : شماره تلفن همراه                                                                                       :شماره تلفن ثابت

 

 

 صحت مطالب مندرج در فرم و پذيرش مسئوليت ميهمان مبني بر رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران مورد تائيد است.

 

 مهر و امضاء                                                                                                                                        

  :تذكرات الزم 

)التين( بعنوان دعوتنامه جهت  2( و فرم شماره اي( صرفاً جهت اطالع نمايندگيهاي ج.ا.ا در خارج از كشور )محل اخذ رواديد)دو صفحه 1فرم شماره  -

 (به ميهمان اكيداً خودداري فرمائيد 1از ارسال فرم شماره ميهمان خارجي ارسال گردد  )

 درج نمائيد.  در نظر گرفته و در فرم شماره دو )التين(شماره دعوتنامه تاريخ و شماره مندرج در فرم شماره يك را  -

 الزامي است.  ي عربي و يا اتباع اروپايي كه مليت عربي دارند،نام جد براي اتباع كشورها -

 شود!با توجه به بررسي درخواستها در نمايندگي و مركز، ارائه اطالعات نادرست موجب رد درخواست مي -

 ر است.ها و مؤسسات دولتي توسط نمايندگان مجاز آنان كه نمونه امضاء معرفي شده دارند ميستكميل فرم تقاضاي وزارتخانه -

لذا شركتها و موسسات و .... مجازند فرمهاي مربوطه را )به شرط عدم تغيير در شكل فرم( الزاماً بايد تايپ شود  2و 1با توجه به اينكه فرمهاي شماره  -

 فاده گردد. باشد از حروف بزرگ استشود در قسمتهايي كه پاسخ به زبان التين ميدر رايانه داشته و از آن استفاده نمايند. تأكيد مي



توانند اقددام بده هاي خصوصي در صورت داشتن كارت بازرگاني معتبر و يا ثبت شركتها و آگهي روزنامه رسمي كشور با امضاء مدير عامل ميشركت -

 دعوت نمايند. 

نمايد و پس از تكميل اجعه ميبه سفارت و يا كنسولگري ج.ا.ا در كشورهاي محل تقاضاي رواديد مر 2ميهمان خارجي شما پس از دريافت فرم شماره  -

 شود. نمودن فرم درخواست رواديد، طبق رويه نمايندگي شرايط و زمان مراجعه جهت تكميل مدارك ويا دريافت رواديد به وي اعالم مي

 گيرد!فرم ناقص مورد بررسي قرار نمي 



2فرم   
 

 مشخصات ميهمان 

 (English)انگليسي  (Persian)فارسي  مشخصات

   Name  نام

    Surname خانوادگي نام

   Sex جنسيت 

    Marital Status وضعيت تأهل

   Father's Name نام پدر 

    Date of Birth تاريخ تولد 

   Country of Birth كشور محل تولد

    Place of Birth محل تولد

    Nationality تابعيت فعلي

   Previous Nationality تابعيت قبلي

    Grand Father's Name نام جد )فقط براي اتباع عرب(

   .Passport No شماره گذرنامه 

   Passport Type نوع گذرنامه 

    Date of Issue تاريخ صدور گذرنامه 

    Place of Issue محل صدور گذرنامه 

    Expiry Date تاريخ انقضاء گذرنامه 

    Occupation شغل

    Position سمت 

    Company نام مؤسسه/ شركت 

   Activity موضوع فعاليت 

تعداد سفرهايي كه تاكنون بهه 

 ايران داشته است 

The number of trips to Iran has 

so far been. 

 

  

   Visa Type نوع رواديد درخواستي 

   Visa Issuance Place محل اخذ رواديد 

    Duration of Stay in IRAN مدت اقامت در ايران

 The Last Date of Entry to تاريخ آخرين ورود به ايران 

IRAN  
  

تاريخ تقريبهي ورود بهه ايهران 

 )حدود يك هفته(

Approximate date of entry into 

Iran 

 

  

تاريخ تقريبي خهروج ا  ايهران 

 )حدود يك هفته( 

Approximate departure date 

from Iran 

 

  

 



 بسمه تعالي 

 

 3فرم         جمهوري اسالمي ايران

 وزارت امور خارجه 

 

 با سالم

 گردد: احتراماً محورهاي درخواستي آن اداره كل بشرح زير اعالم مي

 

 كننده: ارگان برگزار -يا سمينار ، كنفرانسنام همايش -1

 
 

 آدرس محل برگزاري: -تاريخ شروع و پايان سمينار -2

 

 

 خارجي و كشور تابعه:  اسامي ميهمانان -2
-.  

 

 

 

 :هاي جانبيمحل استقرار ميهمانان خارجي و برنامه -4
  
 

 

 نام دبير همايش بهمراه تلفن تماس:  -5
 

 

  :اهداف همايش -6
 

 

 

 

 

 دبير همايش مهر و امضاء         


