ثسمٍ تعبلی

شمبسٌ:

جمهوری اسالمی ایزان

تبسیخ:

وسارت امور خارجه
فزم دعوت اس کارشناسان و مذیزان خارجی

سفبست /سشکىسًلگشی جمًُسی اسالمی ایشان دس
مشخظبت میُمبن  ( :فبسسی)
وبم خبوًادگی:
وبم:
محل تًلذ:
تبسیخ تًلذ:
شغل:
وبم مًسسٍ/ششکت:

فشم شمبسٌ 1 :

وبم جذ( :جُت اتجبع عشة)
تبثعیت قجلی:
تبثعیت فعلی:

وبم پذس:
شمبسٌ گزسوبمٍ:
سمت:

مًضًع فعبلیت:

مشخظبت میُمبن( :التیه)
NAME:
SURNAME:
NATIONALITY:
PASSNO:
NAME OF INSTITUTE THAT HE/SHE WORKS IN:
ADDRESS:
TELEPHONE NUMBER:
EMAIL:

FATHER’S NAME:
OCCUPATION:

مشخظبت میضثبن:
وبم مًسسٍ /ششکت:
تبسیخ ي محل تًلذ:
وبم پذس:
وبم خبوًادگی:
وبم :
سمت:
شغل:
شمبسٌ شىبسىبمٍ:
شمبسٌ تلفه:
آدسس محل کبس:
شمبسٌ تلفه:
آدسس محل سکًوت:
شمبسٌ تلفه َمشاٌ:
آدسس پست الکتشيویک:
شمبسٌ ثجت ششکت:
مًضًع فعبلیت ششکت:
علت دعًت سا تًضیح دَیذ؟
آیب وبمجشدٌ ثٍ َمیه علت یب ثٍ مىظًس دیگش قجال ویض ثٍ ایشان سفش کشدٌ ثًد؟ تبسیخ ي علت سا تًضیح دَیذ.
اشخبص ي سبصمبوُبیی کٍ ثٍ ثب آوُب قظذ مالقبت داسد.
وبم:

تبسیخ يسيد:

وبم خبوًادگی :

تبثعیت:

مشص يسيد:

سبصمبن/مًسسٍ:

مشص خشيج:

آدسس ي تلفه محل اقبمت دس ایشان:
شُشَب ي امبکه مًسد ثبصدیذ ي علت آن:
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علت مالقبت:

مذت اقبمت دس ایشان:

تبسیخ:

َضیىٍ میُمبن اص چٍ طشیق تبمیه می شًد؟
آیب تبکىًن ثب دسخًاست سيیذاد يی مخبلفت شذٌ است؟
مشخظبت آخشیه فشدی کٍ اص ایه ومبیىذگی دعًت کشدٌ ایذ؟ رکش تبسیخ.

مشخظبت ومبیىذٌ ششکت  /يصاستخبوٍ کٍ ایه میُمبن سا دس ایشان َمشاَی می کىذ؟ وبم:
شمبسٌ تلفه ثبثت:

وبم خبوًادگی:

شمبسٌ تلفه َمشاٌ:

طحت مطبلت مىذسج دس فشم ي پزیشش مسئًلیت میُمبن مجىی ثش سعبیت مقشسات ي قًاویه جمًُسی اسالمی ایشان مًسد تبئیذ است.

مُش ي امضبء:

** تزکشات الصم:
 فشم شمبسٌ ( 1دي طفحٍای) طشفب جُت اطالع ومبیىذگیَبی جمًُسی اسالمی ایشان دس خبسج اص کشًس (محل اخز سيادیذ)ي فشم شمبسٌ ( 2التیه) ثٍ عىًان دعًتىبمٍ جُت میُمبن خبسجی اسسبل گشدد (اص اسسبل فشم شمبسٌ  1ثٍ میُمبن اکیذاٌ
خًدداسی فشمبییذ).
 تبسیخ ي شمبسٌ مىذسج دس فشم شمبسٌ یک سا شمبسٌ دعًتىبمٍ دس وظش گشفتٍ ي دس فشم شمبسٌ دي (التیه) دسج ومبییذ. وبم جذ ثشای اتجبع کشًسَبی عشثی ي یب اتجبع اسيپبیی کٍ ملیت عشثی داسوذ ،الضامی است. ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی دسخًاستَب دس ومبیىذگی ي مشکض ،اسائٍ اطالعبت وبدسست مًجت سد دسخًاست میشًد! تکمیل فشم تقبضبی يصاستخبوٍ َب ي مًسسبت ديلتی تًسط ومبیىذگبن مجبص آوبن کٍ ومًوٍ امضبء معشفی شذٌ داسوذ میسشاست.
 ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ فشم َبی  1ي  2الضامب ثبیذ تبیپ شًد لزا ششکتَب ي مًسسبت ي  ...مجبصوذ فشمَبی مشثًطٍ سا (شکل فشم)سا دس سایبوٍ داشتٍ ي اص آن استفبدٌ ومبیىذ .تبکیذ میشًد دس قسمتَبیی کٍ پبسخ ثٍ صثبن التیه میثبشذ اص حشيف گشدد.
ششکتَبی خظًطی دس طًست داشته کبست ثبصسگبوی معتجش ي یب ثجت ششکتَب ي آگُی سيصوبمٍ سسمی کشًس ثب امضبی
مذیش عبمل میتًاوىذ اقذام ثٍ دعًت ومبیىذ.
-

میُمبن خبسجی شمب پس اص دسیبفت فشم شمبسٌ  2ثٍ سفبست ي یب کىسًلگشی جمًُسی اسالمی ایشان دس کشًس محل
تقبضبی سيادیذ مشاجعٍ میومبیذ ي پس اص تکمیل ومًدن فشم دسخًاست سيادیذ ،طجق سيیٍ ومبیىذگی ششایط ي صمبن مشاجعٍ
جُت تکمیل مذاسک ي یب دسیبفت سيادیذ ثٍ يی اعالم میشًد.
××× فشم وبقض مًسد ثشسسی قشاس ومی گیشد!
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The form of invitation for foreign nationals who apply for entry & temporary residence in Islamic Republic of
Iran

FORM 2
The Embassy of Islamic Republic of Iran:
No. of invitation letter:
Date of invitation letter:

Guest
Name:

Father’s Name:

Surname:

Name of Institute you work in:
Occupation:

Nationality:

Pass No.:

Place of Issue:

Date of Issue:

Host
Name of Institute/ Iranian Company:
Name/ Surname:

Stamp/Signature

Respected Applicant!
With this form, You may refer to the Embassy or Consulate of Islamic Republic of Iran at the above-mentioned
address.
Attention
It is necessary to fill out the visa application form & submit the documents
required to the Embassy.

The original passport is required.
The Embassy may need:
The documents proving your employment in that institute.
Your bank statement.
The introduction letter from the chamber of commerce or other authorized economic institute and centers.
Two photos & the copy of passport are required.

After submitting the above-mentioned documents, the process of assessment for
your visa application will be commenced.
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ثسمٍ تعبلی

ضمیمه پزسشنامه درخواست روادیذ
ویژه اتباع آمزیکائی
 -1ثشوبمٍ سفش دعًت شًوذٌ ثٍ جمًُسی اسالمی ایشان ثطًس دقیق مشخض گشدد:

 -2محل اقبمت دس جمًُسی اسالمی ایشان:
(آدسس دقیق ي شمبسٌ تلفه)

 -3افشاد مًسد مالقبت دس جمًُسی اسالمی ایشان:

 -4تبسیخ يسيد ي خشيج اص جمًُسی اسالمی ایشان:

 Xضمنا تصویز گذرنامه آمزیکائی (صفحه مشخصات گذرنامه ای)
شخص دعوت شونذه را به پیوست ارائه فزماییذ.
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