
 تکمیل فرمائید -1   توجه : 
ی

 .خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگ

 مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده یم باشد.  -2

   با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است.  ذیلهر گونه عدم تطابق اطالعات  مسئولیت -3

 مدارک الزم :  

 فرم مشخصات  -1 

 تمام صفحات شناسنامهاسکن -2 

 (ماه اعتبار 6از تاری    خ پرواز حداقل ) پاسپورت امضا شده سکنا-3

 (در سه ماه اخیر گرفته شده باشد-بدون عینک-زمینه سفید)  5*5عکس  اسکن -4

 که مسافر قبال به هند سفر کرده، د -5
ی

 ویزای هند الزایم یم باشد.  سکن آخرینرائه اار صورت

ن پاسپورت کشور د -6  )تابعیت کشوری غیر از ایران(دوم ر صورت داشتی
ن

به عهده خود مسافر خواهد بود. ، ، مسئولیت عدم ارائه پاسپورت غیر ایرات

مسافر مشخصات فردی 

رشته تحصییل:  -4 ان تحصیالت: -3 ن میر 2- :
ی

نام خانوادگ نام:  -1

:(دس، دکیی و .... خودداری فرمائید: از درج عنوانهای عام مانند کارگر، آزاد، کاسب، مهنتذکر )شغل -5

 آدرس محل کار:  -7

کت و زمینه -8 فعالیت: نام شر
سمت:  -6

ل: -11 ن تلفن مین تلفن همراه:  -10 تلفن محل کار:  -9 

13-   : کد پستی ل:  -12 ن آدرس مین

ملیت قدیم: -16 :ملیت جدید -15
دین:  -14

مشخصات ظاهری مسافر 

ه: -18 ن عالئم ممیر رنگ چشم: -17

مشخصات پدر و مادر مسافر 

تلفن محل کار: -22 ملیت: -21 محل تولد: -20 نام پدر: -19

آدرس محل کار: -23

:(دس، دکیی و .... خودداری فرمائیدتذکر : از درج عنوانهای عام مانند کارگر، آزاد، کاسب، مهن)شغل پدر-24

ملیت: -28 محل تولد: -27  مادر-26
ی

نام مادر: -25 : (الزایم)نام خانوادگ

مشخصات همرس 

محل تولد: -32 ملیت: -31 30- 
ی

همرس:  نام خانوادگ نام همرس: -29

:(س ، دکیی و .... خودداری فرمائیدتذکر : از درج عنوانهای عام به مانند کارگر ، آزاد ، کاسب ، مهند)شغل-33

. (امکان صادر نشدن ویزا وجود دارد در صورت جواب مثبت ، ) خیر  بیل  ؟ تعلق دارد اکستان یا توابع آن به پایشان ی مادر یا جد پدر  ،پدر مسافر یا تابعیت آیا -34

 به عهده خود مسافر خواهد بود در صورت جواب مثبت ، )خیر  بیل  آیا مسافر پاسپورت کشور دیگری را دارد؟-35
ن

. (مسئولیت عدم ارائه پاسپورت غیر ایرات

خیر  بیل  آیا مسافر از افراد نظایم یا انتظایم اعم از شاغل یا بازنشسته یم باشد ؟-36

وی خدمتی درج گردددر صورت نظایم بودن اطالعات دقیق محل خدمت، مدت خدمت، در )  . (جه و نام نیر

 به هند سفر کرده است ؟آیا مسا-37
ً

خیر  بیل  مهمفر سابقا

 . (باشد یم ، الزایماسکن آخرین ویزای هند  ،رت سابقۀ سفر در صو )

 سال گذشته به چه کشورهاتی سفر کرده است ؟ 10مسافر در -38

(با جزئیات )آیا تا به حال ویزای شما برای کشور هند مرفوض شده است ؟ -39

همکار مهر و امضاء آژانس   
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