
  » هندوستان يفرم اطالعات ويزا« 
شايان ذكر است پاسخ  كامل و . درخواست ويزا و صرفه جويي در وقت و پرهيز از ترددهاي بيمورد با دقت به سواالت  ذيل پاسخ فرماييد تسريع خواهشمند است جهت 

 .مسافر  يك فرم  به فارسي تكميل  گرددجهت هر لطفاً  . اخذ ويزا  خواهد گرديدسرعت بخشيدن به مراحل الت موجب ادقيق  به سو

  )ذرنامهگمطابق با( نام و نام خانوادگي مسافر  1
    )مطابق با شناسنامه صفحه توضيحات ( نام و نام خانوادگي مسافر  2
    مليت جديد و قديم مسافر  3

4  
يامشخصه ، يا اگر خال دارد ) رنگ چشم(يا ) رنگ مو(مشخصات ظاهري شخص مثال 

  .. ). و -كري -فلجي -لنگي -اللي -كوري( و يا نقص عضو  فيزيكي بدنظاهري 
  

  آدرس منزل جديد مسافر بطور كامل با ذكر  پالك  جديد   5
  

    
    كد پستي منزل مسافر  6
    تلفن منزل مسافر با ذكر كد شهر   7
    آدرس  كامل  محل كار مسافر  با  ذكر پالك  جديد   8
    كر كد شهرذتلفن محل كار مسافر  با   9
      موبايل مسافر  10
    ايميل مسافر  11
    آخرين مدرك تحصيلي   12

13  

  شغل مسافر 
  )خوداري فرماييد... از درج عنوانهاي كلي چون آزاد ، مهندس ، پزشك و( 

  :شغل با توضيحات كامل 

  :سمت:                                    شغل 
  :زمينه فعاليت 

  :كار حوزه  فعاليت محل 
  ... :نام شركت  ، سازمان ، اداره  ، مغازه و 

  

  دانش آموز بودن  مسافر/ در  صورت  دانشجو   14

  :نام دانشگاه يا مدرسه 
  :سال چندم / مقطع :                                رشته تحصيلي 

  :آدرس كامل واحد آموزشي با ذكر تلفن 
  
  

  :سمت              :                      شغل  پدر  
  :زمينه فعاليت 

  :حوزه  فعاليت محل كار 
  ... :نام شركت  ، سازمان ، اداره  ، مغازه و 

  

    تاريخ  آخرين  سفر -كدام شهر هند -داشته ايد وستانسفر قبلي به هندآيا   15
  علت -تاريخ   –آيا براي گرفتن ويزاي هند قبالً رد شده ايد  16
    )حتي در صورت متاركه و يا فوت (نام و نام خانوادگي همسر و محل تولد    17

18  

  مشخصات شغل همسر 
  )خوداري فرماييد... از درج عنوانهاي كلي چون آزاد ، مهندس ، پزشك و( 

  :شغل با توضيحات كامل 

  :سمت:                                    شغل 
  :زمينه فعاليت 

  :كار حوزه  فعاليت محل 
  ... :نام شركت  ، سازمان ، اداره  ، مغازه و 

  
  

19  

  )حتماً نوشته شود: ( در صورت خانه دار بودن مسافر خانم   
  حتي در صورت  فوت   : شغل پدر  

  حتي  در  صورت فوت يا متاركه : شغل  همسر 
  

  :سمت:                                    شغل 
  :زمينه فعاليت 

  :فعاليت محل كار حوزه  
  ... :نام شركت  ، سازمان ، اداره  ، مغازه و 
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20  
    اخير سال  10 طي سفرهاي خارج از كشور 

  )ارائه پاسپورت قديمي در صورت تعويض (   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

21  

سفر به بنگالدش ، سري النكا ، نپال ،   2011 - 2012 – 2013آيا در سالهاي  
  :افغانستان بوتان ، مالديو ،بنگالدش داشته ايد
  )نياز  به  مصاحبه دارد ( ارائه پاسپورت الصاق شده ويزا  الزامي است   

         بله  خير  

  :مشخصات پدر  22
  )حتي در صورت وفات:( شغل                   :      نام و نام خانوادگي

  :آدرس محل سكونت و شماره تماس

  :مشخصات مادر  23
  )حتي در صورت وفات:( شغل:                         نام و نام خانوادگي

  :آدرس محل سكونت و شماره تماس

22  
  .اگر پدر و مادر  و يا پدر بزرگ و مادر بزرگ پاكستاني هستند مشخص شود

  :با ذكر مشخصات 
  

    :اگر پدر و مادر نظامي هستند مشخص شود با ذكر مشخصات  23

    :شهر مقصد در هندوستان   24

    :تاريخ  خروج    &تاريخ ورود      25

26  

  :محل سكونت در هندوستان
  نام شهر : در صورت اسكان در هتل 

  : ساير  موارد 

  :هتل
  : ساير موارد 

  :نام و نام خانوادگي  شخص 
  :نسبتش با شما  
  :ذكر آدرس  

  
  :تلفن تماس با كد شهر 

  كنفرانس و سمينار   دانشجويي       بازرگاني       توريستي          :نوع ويزاي  درخواستي  27
    :در صورت سفر هاي قبلي پاسپورت قديمي مسافر حتما ارسال شود  28

29  
  :) اگر دارد ارسال گردد(آيا مسافر پاسپورت معتبر ديگري دارد؟  

   مصاحبه+ روز پس از ارسال تلكس  45زمان اخذ ويزا حداقل  
  

تكميل و مهر   ي  كپي پشت و رو كارت مل  پي تمامي صفحات شناسنامه  ك  با زمينه سفيد  بدون عينك و منگنه     3 × 4قطعه عكس رنگي  جديد      2ماه        7اصل پاسپورت با امضاي مسافر و اعتبار   : مدارك ارسالي
    فيش واريزي   ا     وامضاي فرم ويز

آژانس درخواست  .انس درخواست كننده خواهد بودژفرم و يا عدم تكميل آن كه منجر به عدم صدور ويزا گردد بر عهده آ درمسئوليت عدم درج اطالعات صحيح .1
مسافر ي تماس گرفته و كننده  گواهي مي نمايد كليه مندرجات فرم را به رويت مسافر رسانده و چنا نچه مسافر در جريان سواالت اين فرم  نباشد و از سفارت با و

در ضمناً  .متوجه آژانس در خواست كننده ويزا خواهد بود؛ مسئوليت آن عدم صدور ويزا گردد منجر به كه  عنوان نمايد غير از آنچه در اين فرم ذكر شدهپاسخ هاي 
  .در زمان تعيين شده به سفارت مراجعه نمايدشخصاً  بايدمصاحبه ، مسافر  نياز بهصورت 

تاخير بيافتد اين شركت به ... ) تعطيلي سفارت ، اختالفات سياسي ، تشابه اسمي و چهره مسافر ، قطعي سيستم و  (درصورتي كه تحويل ويزا به داليلي همچون  .2
بديهي است هزينه  .متوجه اين شركت  نخواهد بود آندر صورت پذيرش مدارك توسط سفارت و عدم صدور ويزا ، مسئوليت  .هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت

  .مسترد نخواهد شدويزا 

  .است فوق الذكر  شرايطتكميل و ارسال مدارك  به معناي پذيرش كليه . 3

مصاحبه در روز به  صحت كليه  اطالعات درخواستي  فوق را تاييد و در صورت نياز  ............................................................................................ داراي گذرنامه شماره  ....................................................................................................................اينجانب
  .اينجانب خواهد بودمسئوليت عدم صدور ويزا بر عهده  در سفارت به هر دليل ، بديهي است در صورت عدم حضور .تعيين شده در سفارت حضور خواهم يافت

  

   :اثر انگشت          : تاريخ       :نام و نام خانوادگي 

 : انس درخواست كننده ژمهر و امضاي آ


