
 بسمه تعالی 
  وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
 فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی 

 فرم شماره یک فارسی
 :شماره 
 :محل اخذ روادید         :تاریخ 

 :مشخصات میهمان
 :محل تولد:          تاریخ تولد:             نام جد:                   نام پدر:                       نام خانوادگی :                        نام 
 ):التین( نام پدر):                                  التین( نام خانوادگی):                                             التین(نام

 :سمت:                        شغل:             ی تابعیت قبل:                     تابعیت فعلی :                  شماره گذرنامه 
 :موضوع فعالیت :                                                      شرکت/نام موسسه 

 :شماره تلفن :                                                                               آدرس محل کار
 :                                                                        شماره تلفن:  آدرس محل سکونت

  :آدرس پست الکترونیک

 مشخصات میزبان
 :محل تولد:                     تاریخ تولد:                 نام پدر:                         نام خانوادگی:                            نام 

 :سمت:                                   شغل :                     شماره شناسنامه
 :شماره تلفن:                                                                          آدرس محل کار

 :          شماره تلفن:                                                           آدرس محل سکونت
 :شماره تلفن همراه :                                                                  آدرس پست الکترونیک

 :شماره ثبت شرکت 
 : موضوع فعالیت شرکت 

 
 :علت دعوت را توضیح دهید

 
 .کرده بود؟ تاریخ و علت را توضیح دهیدآیا نامبرده به همین علت و یا به منظور دیگر قبالً نیز به ایران سفر 

 
 :اشخاص و سازمانهایی که با آنها قصد مالقات دارد

 :نام :نام خانوادگی تایعیت موسسه/سازمان  علت مالقات :تاریخ
      
      
      

 :ت اقامت در ایرانمد:                 مرز خروج :                    مرز ورود:                     تاریخ ورود

 :آدرس محل اقامت در ایران 
 :تلفن 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :شهرها و اماکن مورد بازدید و علت آن 
 
 
 

 هزینه میهمان از چه طریق تامین می شود؟
 
 
 

 آیا تا کنون با درخواست روادید وی مخالفت شده است؟
 
 
 

 یخ مشخصات آخرین فردی که از این نمایندگی دعوت کرده اید ؟ با ذکر تار
 
 
 

 :نام خانوادگی :                     وزارتخانه که این میهمان را در ایران همراهی می کند ؟ نام / مشخصات نماینده شرکت 
 :شماره تلفن ثابت 
 :شماره تلفن همراه

 
 

 . مورد تائید استصحت مطالب مندرج در فرم و پذیرش مسئولیت میهمان مبنی بر رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران
 

                                                                                                                         مهر و امضاء
 
 
 

 .تذگر؛ فرم ناقص مورد بررسی قرار نمی گیرد
 .ی دارندنام جد برای اتباع کشورهای عربی و یا اتباع اروپایی که ملیت عرب

 .با توجه به بررسی درخواستها در نمایندگی و مرکز، ارائه اطالعات غلط موجب رد درخواست می شود
 .تکمیل فرم تقاضای وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط نمایندگان مجاز آنان که نمونه امضاء معرفی شده دارند میسر است

 . و امضای مدیر عامل می توانند اقدام به دعوت نمایندشرکتهای خصوصی در صورت داشتن کارت بازرگانی معتبر



 

 
Date :                                                     Form 2                                        No: 

The Embassy of Islamic republic of Iran:
No.of invitation letter:

Date of invitation letter: 
 

Guest personal Data 

Name:                     Surname:                                   Father’s name:    
Name of Institute you work in:
Occupation:                                          nationality:

Pass No:                             Place of Issue:                     Date of Issue:   
 

 
Host personal Data: 

Name of Institue/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’s 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 ducuments proving your employment in that institute.-
Your bank statement.-
The introduction letter from the chamber of comerce or other autherized economic- 

institute and centers.
*Three photos& the coppy of passport are requird.  

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

The form of invitation for forign nationals who apply for 
Entery& temprary residance in Islamic Republic of Iran 


