
حیدرآباد–سرکنسولگری جمھوری اسالمی ایران 

Consulate General of The Islamic Republic of Iran - Hyderabad

Photo Visaروادید فرم درخواست Application

First and middle names (As in passport) نام

Surname (As in passport) نام خانوادگی

Previous name(s) (if any) نام قبلی

Date of birth (dd-mm-yy) )سال/ماه/روز(تاریخ تولد 

Country of birth محل تولد

Nationality تابعیت

Former nationality تابعیت قبلی

Sex
Male درم Female نز

جنسیت

Father's name نام پدر

Father's nationality تابعیت پدر

Passport number شماره گذرنامھ

Date of passport issue تاریخ صدور گذرنامھ

Date of expiry تاریخ خاتمھ اعتبار گذرنامھ

Occupation شغل

Educational qualifications میزان تحصیالت

E-mail نشانی پست الکترونیکی

Work or school address and telephone نشانی و تلفن محل کار یا تحصیل

Home address and telephone نشانی و تلفن منزل

Marital status
Married لهأتم Single درجم

وضعیت تأھل

Name of spousee نام ھمسر

Nationality of spouse تابعیت ھمسر

Name and the relationships of persons travelling with you نام ھمراھان شما در گذرنامھ

Have you been treated for any serious physical or mental disorders or any communicable or chronic diseases?

YesآریNoنھآیا مبتال بھ بیماری جسمی مسری یا روانی خطرناک بوده اید؟

Have you ever applied for Iran visa?
Yes یرآ No هن

آیا تا کنون درخواست روادید ایران را نموده اید؟

Have you ever been refused Iran visa?
Yes یرآ No هن

آیا تا کنون درخواست روادید شما رد شده است؟

Have you ever visited Iran?
Yes یرآ No هن

آیا قبال بھ ایران سفر کرده اید؟

If yes, please give dates and lengths of each stay? اگر مسافرت کرده اید در چھ تاریخ ھائی و ھر بار چھ مدت اقامت داشتھ اید؟



When do you intend to enter Iran (date)? چھ تاریخی قصد دارید بھ ایران وارد شوید؟

How long do you intend to stay in Iran? قصد چھ مدت اقامت در ایران را دارید؟

At what address will you stay in the Iran نشانی و تلفن محل اقامت در ایران

What is the purpose of your trip to Iran? منظورتان از مسافرت بھ ایران چیست؟

Name(s) of person(s) & organization(s) you are going to meet in Iran نام اشخاص و سازمانھائی کھ در ایران با آنھا مالقات خواھید کرد

Who covers your expenses while satying in iran ?
تامین ھزینھ در ایران ؟

How much money do you intend to have with you ?
مقدار ارز ھمراه ؟

The countries you have stayed more than six month? در چھ کشورھائی بیش از شش ماه اقامت داشتھ اید؟ علت آنرا ذکر نمائید؟

If you have any relative currently living in Iran, please write theirs complete particulars.
.اگر دارای بستگان یا دوستان ایرانی مقیم ایران ھستید، نام و نشانی کامل آنھا را بنویسید

If you intend to visit Iran with an Iranian travel agency, indicate the name of travel agency.
چنانچھ قصد دارید با یک آژانس مسافرتی ایرانی سفر کنید نام آژانس را بنویسید

Have you ever used narcotics or ever been an addict? آیا تا کنون مواد مخدر مصرف نموده اید و یا معتاد بوده اید؟

Yes یرآ No هن
Have you committed any criminal offence in any country? آیا تا کنون سابقھ مجازات کیفری در ھر کشوری را دارید؟

Yes یرآ No هن

Yes هن No هن
آیا پس از ورود بھ ایران قصد دارید با اتباع خارجی مقیم ایران مالقات داشتھ باشید؟

Name, address and tel. nr. of foreign national sponsor(s)/contact(s) in Iran?

If you are passing Iran in transit : Have you obtained appropriate visa for your next country of stay?

Yes هن No هن

؟دیا هدومن تفایرد ار یدعب روشک دیداور ایآ : دیراد ار ناریا زا روبع دصق هک یتروص رد
Category of visa requested? نوع روادید مورد درخواست؟

Business Tourist/pilgrimage-One)یکبار ورود(جھانگردی /زیارتی یناگرزاب entry

Journalistic یراگنربخ Tourist/pilgrimage-Two)دوبار ورود(جھانگردی /زیارتی entry

Research and study یشزومآ و یشهوژپ Transit-One)یکبار ورود(عبور  entry

Official یرادا Transit-Two)دوبار ورود(عبور  entry

Work permit visa راک قح اب Multiple entry هرفاسملا هریثک

تاریخمتقاضی یا آژانسامضاء
Date Applicant / Agencies Signature

For office use only
:تاریخ صدور :مدت روادید :روادید شماره 

مجوز صدور :مدت اعتبار :نوع روادید 
:


