
 FR7084/01کد مدرک:   یلزربردخواست وزیای 

 .خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل فرمائید -1                توجه :

تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده می باشد.مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در -2            

مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است .-3           

ماه اعتبار  6اصل گذرنامه امضاء شده با حداقل  -1   مدارک الزم :

اشتغال به کار و یا پروانه کسباصل گواهی -2

ترجمه شناسنامه-3

روز بعد از تاریخ درخواست ویزا ( 20رزرو بلیط رفت و برگشت ) برای حداقل -4

رزرو هتل و یا دعوتنامه-5

ی (دمیلیون موجو 30 باگردش سه ماهه حساب بانکی ) -6

سند ازدواج -7

سند مالکیت-8

سال ( 18برای افراد زیر مجوز سفر برای کودکان ) اجازه محضری پدر و مادر -9

ن عینک (وبد دی) زمینه سف 3*4یک قطعه عکس -10

ترجمه کلیه مدارک فوق به زبان انگلیسی و تأیید وزارت امور خارجه-11

کپی از کلیه مدارک فوق الذکر-12

گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان -13

 مشخصات فردی-14

 مشخصات فردی مسافر

 :وضعیت تاهل -4 :جنسیت-3 خانوادگی:نام -2 نام: -1

 نام قبلی ) در صورت تغییر نام ( :-5

 :محل تولد ) شهر و استان ( -7 :دالیل تغییر نام -6

 :نام مادر-10 :ملیت دیگر -9 :ملیت -8

 تاریخ صدور پاسپورت: -13 شماره پاسپورت: -12 نام پدر: -11

 شغل ) سمت (:-16 :صدور پاسپورتکشور محل  -15 تاریخ انقضاء پاسپورت: -14

 تلفن محل کار : -18 نام و آدرس محل کار : -17

 آدرس محل سکونت : -20 ایمیل محل کار :  -19

 آیا تا به حال به برزیل سفر داشته اید ؟ -23 آدرس ایمیل -22 تلفن منزل : -21

 مراجعه نماید و پس از اتمام پروسه تلکس وبه سفارت  "شخصا ،دریافت تلکس مسافر جهت ،قبل از اقدام ویزا ،یگرددر صورت داشتن پاسپورت کشوری 

 گرددبه آژانس ارسال نیز ت ویزای هند، اصل گذرنامه کشور دیگر بدریافت تاییدیه آن به همراه بقیه مدارک مورد نیاز با

 مشخصات ظاهری مسافر

 :عالئم ممیزه-26 :رنگ چشم-25 :رنگ مو-24

 مادر مسافرمشخصات پدر و 

 :تلفن محل کار-30 :ملیت-29 :محل تولد-28 :نام پدر-27

 :آدرس محل کار-31

 :، دکتر و .... خودداری فرمائید(نند کارگر، آزاد، کاسب، مهندس)تذکر : از درج عنوانهای عام ماشغل پدر-32

 :ملیت-36 :محل تولد-35 :نام خانوادگی-34 :نام مادر-33

 مشخصات همسر

 :تاریخ تولد ) میالدی (-39 :نام خانوادگی همسر-38 :همسرنام -37

 :تحصیالت-42 :ملیت-41 :محل تولد-40

 :(دیفرمائ یعام به مانند کارگر ، آزاد ، کاسب ، مهندس ، دکتر و .... خوددار ی)تذکر : از درج عنوانهاشغل-43


