
 مدارک الزم :

کپی صفحه اول و دوم و توضیحات  -1

 شناسنامه .

با زمینه  3×4دو قطعه عکس رنگی  -2

و   بدون عینک سفید رنگی تمام رخ

 ماه اخیر. 6چاپ شده در 

ماه اعتبار  7حداقل  پاسپورت با -3

 الزامی است 

هر نفر می بایست دارای پاسپورت  -4

 جداگانه باشد .

  .پاسپورت امضاء داشته باشد -5

درخواست ویزای فرم 

 هند

 

 

 

 

 توجه :

بدون  خواهشمند است این فرم را کامل و -1

 قلم خوردگی تکمیل فرمایید 

مسئولیت عدم فرم با نقص در تنظیم آن  -2

که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر 

 عهده آژانس ثبت نام کننده است .

مسئولیت هرگونه عدم تطابق اطالعات فوق  -3

با  با مشخصات مسافر به عهده مسافر

 آژانس ثبت نام کننده است .

 Surnameنام خانوادگی / ……………………………………………………………… 

 Nameنام / ……………………………………………………………… 

 Date of birthتاریخ تولد )به میالدی( / ……………………………………………………………… 

 Place of Birthمحل تولد / ………………………………………………………………  

 Nationd ID Noشماره شناسنامه / ……………………………………………………………… 

 Religionدین و مذهب / ……………………………………………………………… 

 Visible  identification  marks/   )عالئم ممیزی (نشانه های شناسایی ……………………………………………………………… 

 Eductional Qualificationمیزان تحصیالت / 

 Nationalityملیت / ……………………………………………………………… 

 Prev. Nationalityملیت قبلی / ……………………………………………………………… 
 

 .Passport Noشماره پاسپورت / ………………………………………………………………  

 Place of lssueمحل صدور / ……………………………………………………………… 

 Date of lssueتاریخ صدور / ……………………………………………………………… 

 Date of Expiryتاریخ انقضاء / ……………………………………………………………… 
         پاسپورت دیگری دارید؟ /)در صورت داشتن پاسپورت قبلی لطفا آن را با مدارک ارائه فرمایید (        

Any other passport ?  Yes          No 
 

 Present Addressآدرس منزل / ……………………………………………………………… 

 Postal codeکد پستی / ……………………………………………………………… 

 .Phone Noشماره تلفن / ………………………………………………………………  

 .Mobile Noشماره موبایل / ………………………………………………………………  
 

  Father’s Nameنام و نام خانوادگی پدر / ……………………………………………………………… 

 Place of Birthمحل تولد / ……………………………………………………………… 

  Mother’s Nameادگی مادر / نام و نام خانو……………………………………………………………… 

 Place of Birthمحل تولد / ……………………………………………………………… 

 Marital Statusوضعیت تأهل / ……………………………………………………………… 

 Spouse’s Nameنام و نام خانوادگی همسر / ……………………………………………………………… 

 Place of Birthمحل تولد / ……………………………………………………………… 
ذکر کنید تحت تکلف چه کسی و تمام مشخصات شغلی مربوطه را پر  و یا دانش آموز یا دانشجو بودن   صورت خانه دار بودن در( 

 Present Occupation  شغل کنونی /………………………………………………………………کنید(

 Employer Name / businessنام محل کار / زمینه کاری / ……………………………………………………………… 

 Designationت / م  س  ……………………………………………………………… 

 Employer Adrressنشانی محل کار / ……………………………………………………………… 

 Phone Numberشماره تلفن / ……………………………………………………………… 
Are/ have you worked with Armed forces / police / para Military forces? ……………………………………………………………… 

شغل نظامی یا انتظامی دارید یا داشته اید؟ )اطالعات دقیق محل و مدت خدمت، درجه و نام نیروی خدمتی آیا 

 درج گردد(

 /?Purpose For visiting India علت سفر………………………………………………………………

 Expected Date of Journeyتاریخ سفر )به میالدی( / ……………………………………………………………… 

 ?Have you ever visited Indiaآیا تا به حال به هند سفر کرده اید؟ / آدرس / ……………………………………………………………… 
 آیا تا به حال ویزای شما مرفوض شده؟ )با جزئیات(

  Countries visited in Last 10 yearsکشورهایی که در ده سال گذشته رفته اید؟ / ……………………………………………………………… 

  Reference Nameژانس ُمعرف / آ………………………………………………………………  

 Dateتاریخ درخواست / ………………………………………………………………  

 Applicant’s signaturesمهر و امضاء آژانس همکار / ………………………………………………………………  




