
خط سیر پرواز

):    مطابق با گذرنامه(      مسا فرنام و نام خانوادگی          

)   قسمت توضيحات (        مسا فرنام و نام خانوادگی         
شناسنامه   طبق  صفحه آخر

   پدرنام      و     فاميلی        و        محل تولد                

ما در  نام      و     فاميلی         و        محل تولد            

همسرنام    و      نام خانوادگی  و     محل تولد              
شده است و يا طالق گرفته  نوشتن  حتی چنانچه همسر شما فوت

مشخصات الزامی  است
جديد    و      قديم        مسافر       مليت

)             چشمش چه رنگی(شخص مثال مشخصات ظاهری   
يا مشخصه ظاهری کل بدن روی صورتش دارد  خاليا اگر  
   .......و  -کری –فلجی  –لنگی  - اللی –کوری (
يک مشخصه حتما ضروری است 

جديد  مسافر  کامل  بنويسيد   با    پالک منزل  منزلآدرس 

مسافر   منزل  پستی  کد

منزل          با            کد شهر   تلفن

پالک محل با       )   مسافر(محل کار کامل بنويسيد   آدرس

با        کد شهر محل کار مسافر                     تلفن

مسافرموبا يل      

مسافر    نوشته  شود      تحصيلیمدرک 

:..........................سمت:..........................               شغل

:.......................................     زمينه فعاليت شما

....................:........... کار  زمينه فعاليت محل 

...................................... محل کار اسم مغازه يا شرکت و يا

-آزاد -از درج عنوان های عام به مانند کارگر:تذکر:( شغل
شغل با . خود داری فرماييد.... دکترو -مهند س -کاسب

.توضيحات کامل نوشته شود

اگر   دارد مسافر                        ايميل

ايد ، در چه تاريخی ، و  شده رد قبال هند ويزای گرفتن برای آيا
به چه علت ؟

اين قسمت پر . شغلش خانه دار  است    )خانم  (اگر     مسا فر 
)همسر نوشته شود ياشغل پدر (       .شود 

اگر فوت شده است ):نوع شغل،آدرس،تلفن(مشخصات شغل پدر
بنويسيد  با سمتش حتما شغل فوت شده را
اگر فوت شده ): نوع شغل،آدرس،تلفن(مشخصات شغل همسر

است  و يا اگر طالق گرفته ايد  حتما شغل  را بنويسيد  با سمتش
می باشد   يا    دانش     )دانشجو (اگر    مسا فر  شغلش  

اسم دانشگاه يا مدرسه. اين قسمت پر شود  آموز 
)سال چندم هستی ( و در چه مقطعی    رشته تحصيلی

: مدرسه يا دانشگاه  آدرس  کامل بنويسيد
سمت.آدرس.شغل:لطفا شغل پدر هم  را بازگو نمائيد بطور کامل 



 

تعطيلی سفارت يا کشور دعوت کننده و يا اختالفات سياسی و مشکالت شرکت (درصورتی که تحويل ويزا به وسيله اين شرکت به داليلی همچون .١
.به تاخير بيافتد اين شرکت هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشت... ) دعوت کننده يا شرکت ايرانی و يا تشابه اسمی و چهره مسافر و   

.مسئوليت عدم تکميل فرم يا نقص در تنظيم آن که منجر به عدم صدور ويزا گردد بر عهده آژانس يا شرکت ثبت کننده می باشد.٢  

.مسئوليت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسا فر يا آژانس يا شرکت ثبت نام کننده است.٣  

پاسپورت کشور ديگر هم دارد بايد هر دوی آنها را ارسال کند ويا کارت اقامت دارد آن هم ارسال شود و مدت چنانچه مسافر پاسپورت ايرانی و  .۴
.ماه     فرصت الزم است ١ويزا گرفتن هند        

ا ويزا داده می آنهای که اقامت کشور ديگر را دارند يا پاسپورت کشور ديگر دارند به کشور مورد نظر تلکس می شود اگر دستور آمد به آنه .۵
.شود پول تلکس جدا محاسبه می شود  

چنانچه از آمدن به سفارت خود داری نماييد پاسپورت  از سفارت به اين –چنانچه سفارت مسافر را برای مصاحبه خواست حتما بايد حضور يابد  .۶
.شرکت تحويل داده نمی شود   

.زا را حاضر نکرد شرکت هيچ تعدی به مسافر يا آژانس نداردوي ،چنانچه مدارک مسافر داخل سفارت رفت و سفارت طبق رسيد .٧ 

.بصورت عادی –جمعه و شنبه ها هميشه تعطيل می باشد  –روز کاری طبق سفارت هند می باشد  ٨زمان صدور ويزا . ٨  

 ٩.هزينه پرداختی برای رواديد به هيچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر درخواست رواديد رد شود .

يا نماينده مسافر مندرجات فرم  رويت مسافر رسيده باشد و چنا نچه مسافر در جريان سواالت اين فرم  نباشد نسبت به آدرس و شغل  آژانس.  ١٠
.و غيره  اين شرکت هيچ تعهدی نسبت به مسافر و يا به آژانسی که به اين شرکت می آورد را ندارد   

دارنده گذرنامه شماره                           مطالب فوق را مطالعه و  تائيد می نمايم که     اينجانب                                          

.کليه مشخصات فوق صحيح و تمامی مدارک کامل در تاريخ                             تحويل آژانس                          گرديد   

تاريخ                                                     تائيد آژانس              امضاء مسافر                                

  اين قسمت پر شود  است )بازنشسته (گر  مسا فر   شغلشا
سمت  –نوع شغل  -زمان بازنشستگی  توضيح داده شود       

اسم اداره يا شرکت –شغل 
.کار می کرد چه نوع خدماتی ارائه می کردمحلی که  -

      بله                            خير                       –سفر قبلی  به هند داشته ايد )  مسافر(  

   . سال پيش نوشته شود ١٠سفرهای به خارج از کشور تا 
.پاسپورت قديمی هم الزامی است 

  دين  پاکستانی هستند مشخص اگر پدربزرگ و مادربزرگ يا وال
شود با ذکر مشخصا ت

  اگر پدر و مادر نظامی هستند مشخص شود با ذکر مشخصا ت 

  شهری که می خواهند برود  ذکر شود                             
تاريخ رفت     پرواز   به هند                        ميالدی  

ميالدی                تاريخ برگشت  پرواز  از هند         
  آدرس    -با ذکر تلفن و کد شهر:  مشخص کنيد   هند در آدرسی

نام و نام خانوادگی .نسبتش با شما مسافر چيست  –شخص 
. شخص در هندوستان 

اگر هتل می رويد    فقط    شهر    اقامت    را بنويسيد
توريستی                     بازرگانی                 دانشجويی          و غيره گرفتن چه نوع ويزا از سفارت هند داريد   قصد

اعتبار از زمان پروازماه  ٧ پاسپورت مسافر حتما بايد  
 هر نفر می بايست دارای پاسپورت جداگانه باشد

 يد پاسپورت خارجی و کارت سيتی زناگر پاسپورت غير از ايرانی داريد بايد با
و يک آدرس دقيق از محل سکونت و تلفن  و هم پاسپورت ايرانی جديد و قديم

ويزای شما  –آن کشور را ارائه کنيد جهت تلکس به آن کشور مورد نظر 
.طوالنی تر جواب داده می شود   

   زمينه پشت سفيد  تمام  ٣*۴ ففطعکس  
 شدعکس جديد با )عدد ٢(رخ  باشد  

عکس شما تا سه ماه پيش گرفته .عکس نبايد اسکن شده باشد
.شده باشد مورد قبول است 

عکس با عينک نباشد -در ضمن عکس را منگنه نکنيد
 فتوکپی کارت ملی پشت و رو

 فتوکپی تمام صفحات شناسنا مه ضروری بدون استثنا و خوانا
پاسپورت قديمی مسافر حتما ارسال شود

.داشته  با شپاسپورت امضاء د


