
 

 تاریخ:      /        /

 

 

 Tourist Visa application form of Russia/       روسیه  توریستی فرم ویزای

 لطفا فرم زیر به زبان فارسی پر شود

 

  و نام خانوادگی نام 1

  شماره پاسپورت 2

  شهر های مورد بازدید 3

  تاریخ ورود 4

  نام شرکت محل کار 5

  آدرس محل کار و شماره تماس 6

  شغلی و زمینه شغلیسمت  7

  آدرس منزل و شماره تماس 8

  شماره تلفن همراه ایران 9

  ورودتاریخ  11

  وضعیت تاهل 11

  کد پستی 12

 

 

                              نام و نام خانوادگی مسافر

                          امضا

 

 

 

 



 تاریخ:      /        /         هیبه کشور روس یستیتعهدنامه جهت سفر تور

 ( باشندیم هیعازم روس یستیتور یزایکه با و یمسافران یمهم برا اریشما  ) نکات بس یسفر خوش برا یباآرزو

 یًمذ وِیاص جولِ جش یا ذُیهوکي است هطکالت عذ ٌذیًفشهب تیسا سعب شیًکبت ص یگشاه يیچٌبًچِ هسبفش ِیکطَس سٍس یفشٍدگبّ سیٍ پل یتیاهٌ یهشالبت ّب صیافضا لیبذل

 هَاجِ ضًَذ. ِیاخشاج اص سٍس یٍ حت

ٍاچش ّتل بب هبلغ  ذیتب دس غَست سَال بذٍى هکث پبسخ دّ ذیبِ خبعش بسپبس مبیًبم ّتل خَد سا دل يیاست بٌببشا یهسبفشاى الضاه یالبهت دس ّتل بشا-1

ٍ  ی،هسبئل پضضک بى،تجبستیآضٌب ذاسید شیًظ یهغبلب بىیفشٍدگبُ اص ب سیدس هَاجِْ بب پل يیٍ ّوچٌ ذیپشداخت ضذُ خَد سا دس عَل سفش ّوشاُ داضتِ ببض

کِ خَد ضخػب  ذیٌوبیٍ هسبفش هحتشم تعْذ ه شدیگ یّتل توبس ه َىیکٌتشل پشداخت پَل ّتل بب سصسٍاس یفشٍدگبُ بشا سی.ضوٌب پلذییفشهب یخَدداس شُیغ

هبلغ  ِیٌّگبم سفش ٍٍسٍد بِ سٍس ضوٌبٍ  ببضذیسصسٍ ّتل بب هسبفش هحتشم ه تیهسئَل ِیدّذ ٍ کل یاًجبم ه یًالبهت سا بػَست لبًَ یسٍصّب یسصسٍ ّتل بشا

 یستیغشفب تَس ِیهسبفشت بِ سٍس یضوب بشا لی.دلگشددیکٌتشل ه ِیسٍس یچَى  هبلغ ّوشاُ هسبفش تَسظ هشصببً ذیبِ اًذاصُ هذت البهت ّوشاُ داضتِ ببض یکبف

 بی جستشی. ضوٌب سذییسا تشن ًوب ِیکطَس سٍس ضایاص خبتوِ اعتببس ٍ للب جتبیًت ستیً ذیٍجِ لببل توذ چیبِ ّ ضایًَع ٍ يیٍا ببضذیه یذًیاص اهبکي د ذیٍ ببصد

 .ببضذیه یالضاه ِیثبت البهت دس سٍس

اص آى سا  صیٍ اجبصُ البهت ب ببضذیه ظیٍ بل ضایٍ ضیهذت البهت ضوب ً يیبٌببشا گشددیٍ البهت ّتل ضوب غبدس ه ظیبل خیعبك تبس یستیتَس یضایهذت صهبى ٍ-2

 .ببضذیٍ ّتل بب هسبفش هحتشم ه ظیبب بل ضایٍسٍد دسج ضذُ ٍ یّب خیتبس یغبدس ضذُ ٍ ّوبٌّگ یضایکٌتشل هطخػبت پبسپَست  ٍٍ تیٍ هسئَل ذیًذاس

 .ذیفشهبئ یچچي جذا خَدداس شیًظ یًظبه یپي ٍ ّن هشص بب اسٍپب ٍ ضْشّبطا یبیّن هشص بب دس یهبًٌذ ضْشّب یستیشتَسیغ یاص سفش بِ ضْشّب-3

دس سصسٍ ّتل ٍ اعالعبت ٍاسد ضذُ اضتببُ  دس فشم هطخػبت  شادیا بیًبهِ افشاد ٍ وِیًبَدى ب حیغح لیبِ دل یکٌسَلگش یاص سَ ضایدسغَست عذم غذٍس ٍ-4 

 چیّ  یبِ عْذُ خَد هسبفش بَدُ ٍکٌسَلگش شُیپشٍاص ٍ غ ظیٍ ّتل ٍ بل ضایاًجبم ضذُ اص بببت ٍ یّب ٌِیسَخت ّض تیهسئَل یگشید لیاسائِ ضذُ ٍ ّش دل یفشد

سفت ٍ بشگطت  ظیبل ذیٌوبیه عْذخػَظ ًذاسد ٍهسبفش ت يیسا دسا یتیضشکت هسئَل يیضَد ٍ  ا یسَخت ه ضایٍ ٌِیٍکل ّض ذییًوب یسا هستشد ًو یگًَِ هبلغ

بشگطت هغببمت داضتِ ببضذ سا  ظیالبهت ّتل پشداخت ضذُ کِ بب بل یبِ تعذاد سٍصّب ذیٌوبیٍ تعْذ ه ٌذیًوب ِیاص تْشاى بِ هسکٍَ هسکَ بِ تْشاى تْ نیهستم

 .ببضذیهسبفش هآى بِ عْذُ  یپَست هسبفش ٍ عَالب بعذید تیغَست هسئَل يیا شیدس غ ٌذیسفش ًٌوب ِیبِ سٍس یگشیعٌَاى اص کطَس د چیداسا ببضذ ٍ بِ ّ

سا داضتِ ببضذ چِ هَفك بِ  گشید یبِ کطَسّب ِیاص سٍس یلبًًَ شیلػذ خشٍج غ بیٍ  ِیسٍس يیٍخالف لَاً یشلبًًَیکِ هسبفش ّشگًَِ عول غ یدس غَست-5

بِ ضشکت  ٍُاسد بىیضشس ٍص ِی( دالس ٍ کل11111خسبست ٍاسد ضذُ بِ ضشکت دعَت کٌٌذُ )حذالل یضَد پشداخت توبه شیفشاس دستگ يیخشٍج ضَد ٍچِ دسح

 یلغفب ضوبًت ّب یٌیچٌ يیاص هطکالت ا یشیجلَگ یّوکبس بشا یآطاًس ّب جتبی.ًتببضذیضخع هسبفش ه بیآسبى ّجشت بِ عْذُ آطاًس دسخَاست کٌٌذُ ٍ

 .ٌذیًوب بفتیالصم سا اص هسبفشاى خَد دس

فشٍدگبُ  سیپل ذیٍسٍد ضوب بب غالحذ ببضذیًو ِیٍسٍد سٍس یبشا یضشط کبف ضایحبل داضتي ٍ يیبب ا گشددیاخز ه ِیاص سفبست سٍس یضوب بِ غَست لبًًَ یضایٍ-6

ٍ حك ّشگًَِ اعتشاؼ اص  تسابغِ ًخَاّذ داض يیدس ا یتیهسئَل چگًَِیّ ذیکبهل کِ دس ببال رکش گشد حبتیٍ ضشکت آسبى ّجشت پس اص اسائِ تَض ببضذیه سشیه

ٍاتس آپ ٍ  بی لیویا كیاسسبل کٌٌذُ هذاسن بِ آطاًس اص عش بیٍ ضخع آٍسًذُ پبسپَست بِ آطاًس ٍ  ذیٌوبیسا سلب ه ضایهسبفش ٍآطاًس دسخَاست کٌٌذُ ٍ

سفش  يیسَاالت هشبَط بِ ا ی ِیکل ذىیپشس بِهَظف  ٌذُیًوب يیٍ ا ببضذیاص عشف غبحب پبسپَست ه یلبًًَ ٌذُیاسسبل کٌٌذُ هذاسن ًوب  یهسبفشت بآطاًسی

 خَاّذ ًوَد. یضشکت سا بِ هسبفش اعالع سسبً يیا یهَاسداعالم ضذُ اص سَ ِیکل  ذیٌوبیٍتعْذ ه ببضذیه

 ...........................: ................یهسبفش: .........................................                              کذ هل یٍ ًبم خبًَادگ ًبم

ن داضت. یادعب ٍ اعتشاض چگًَِیٍ ّ نیٌوبیه ضایفَق الذام بِ اخز ٍ يیکبهل اص لَاً یهٌذسجبت ببال سا کبهال هغبلعِ ًوَدُ ٍ بب آگبّ ِی................................... کلٌجبًبیا  ًخَّا

 .ببضذیه یآت یاهي ٍهغوئي ٍ هاللبت ضوب سا دس سفشّب یٍ فشاّن آٍسدى سفش تیهب جلب سضب ّذف

 طبىیا ٌذُیًوب بیاهضب هسبفش                                                                            آطاًس:                      تیشیهذ هْشٍاهضب  



 

 تاریخ:      /        /

 

 

 Business Visa application form of Russia/     روسیه    تجاری فرم ویزای

 لطفا فرم زیر به زبان فارسی پر شود

 

  نام و نام خانوادگی 1

  شماره پاسپورت 2

  شهر های مورد بازدید 3

  تاریخ ورود 4

  نام شرکت محل کار 5

  آدرس محل کار و شماره تماس 6

  سمت شغلی و زمینه شغلی 7

  آدرس منزل و شماره تماس 8

  شماره تلفن همراه ایران 9

  تاریخ ورود 11

  وضعیت تاهل 11

  کد پستی 12

 

 

                              نام و نام خانوادگی مسافر

                          امضا

 

 

 

 



 تاریخ:      /        /           هیبه کشور روس یتعهدنامه جهت سفر تجار
 

 ( باشندیم هیعازم روس یتجار یزایکه با و یمسافران یمهم برا اریشما ) نکات بس یسفر خوش برا یباآرزو

 یًمذ وِیاص جولِ جش یا ذُیهوکي است هطکالت عذ ٌذیًفشهب تیسا سعب شیًکبت ص یگشاه يیچٌبًچِ هسبفش ِیکطَس سٍس یفشٍدگبّ سیٍ پل یتیاهٌ یهشالبت ّب صیافضا لیبذل

 .هَاجِ ضًَذ ِیاخشاج اص سٍس یٍ حت

ٍاچش ّتل بب هبلغ پشداخت ضذُ خَد سا  ذیتب دس غَست سَال بذٍى هکث پبسخ دّ ذیبِ خبعش بسپبس مبیًبم ّتل خَد سا دل يیاست بٌببشا یهسبفشاى الضاه یالبهت دس ّتل بشا-1

بب  یکبس یضایٍ کبس کشدى)ٍ یپضضک ،هسبئلیستیٍ تَس بى،گشدشیآضٌب ذاسید شیًظ یهغبلب بىیفشٍدگبُ اص ب سیدس هَاجِْ بب پل يیٍ ّوچٌ ذیدس عَل سفش ّوشاُ داضتِ ببض

ٍ  شدیگ یّتل توبس ه َىیکٌتشل پشداخت پَل ّتل بب سصسٍاس یفشٍدگبُ بشا سی.ضوٌب پلذییفشهب یخَدداس شُیببضذ(غ یه یضوب تجبس یضایهتفبٍت است ًَع ٍ یتجبس یضایٍ

ٍ ضوٌب ٌّگبم سفش ٍ ٍسٍد بِ  ببضذیسصسٍ ّتل بب هسبفش هحتشم ه تیهسئَل ِیٍ کل ذّذیاًجبم ه یبًًَکِ خَد ضخػب سصسٍ ّتل  سا بِ غَست ل ذیٌوبیهسبفش هحتشم تعْذ ه

 یغشفب تجبس ِیت بِ سٍسهسبفش یضوب بشا لیٍ دل گشددیکٌتشل ه ِیسٍس یچَى هبلغ ّوشاُ هسبفش تَسظ هشصببً ذیهذت البهت ّوشاُ داضتِ ببض یبِ اًذاصُ  یهبلغ کبف ِیسٍس

(BUSINESS)  ببضذیه یالضاه ِیثبت البهت دس سٍس بی جستشی. ضوٌب سذییسا تشن ًوب ِیکطَس سٍس ضایٍ لبل اص خبتوِ اعتببس ٍ ببضذیه یتجبس سبئلٍ ه. 

اص آى سا  صیٍ اجبصُ البهت ب ببضذیعبك دسخَاست خَدتبى ه ضیهذت البهت ضوب ً يیبٌببشا گشددیسفبست غبدس ه ذیعبك دسخَاست ضوب ٍ غالحذ یتجبس یضایهذت صهبى ٍ-2

َل ذیًذاس  .ببضذیهسبفش هحتشم ه بٍ ّتل ب ظیبب بل ضایٍسٍد دسج ضذُ ٍ یّب خیتبس یغبدس ضذُ ٍ ّوبٌّگ یضایکٌتشل  هطخػبت پبسپَست ٍ ٍ تیٍ هسئ

 .ذیفشهبئ یچچي جذا خَدداس شیًظ یًظبه یطاپي ٍ ّن هشص بب اسٍپب ٍ ضْشّب یبیّن هشص بب دس یخبظ هبًٌذ ضْشّب یاص سفش بِ ضْشّب-3

َلگش یاص سَ ضایدسغَست عذم غذٍس ٍ-4 اسائِ ضذُ ٍ  یدس سصسٍ ّتل ٍ اعالعبت ٍاسد ضذُ اضتببُ  دس فشم هطخػبت فشد شادیا بیًبهِ افشاد ٍ وِیًبَدى ب حیغح لیبِ دل یکٌس

 ذییًوب یسا هستشد ًو یگًَِ هبلغ چیّ  یبَدُ ٍکٌسَلگش شبِ عْذُ خَد هسبف شُیپشٍاص ٍ غ ظیٍ ّتل ٍ بل ضایاًجبم ضذُ اص بببت ٍ یّب ٌِیسَخت ّض تیهسئَل یگشید لیّش دل

 ِیَ بِ تْشاى تْاص تْشاى بِ هسکٍَ هسک نیسفت ٍ بشگطت هستم ظیبل ذیٌوبیخػَظ ًذاسد ٍهسبفش تعْذ ه يیسا دسا یتیضشکت هسئَل يیضَد ٍ  ا یسَخت ه ضایٍ ٌِیٍکل ّض

 ٌذیسفش ًٌوب ِیبِ سٍس یگشیعٌَاى اص کطَس د چیبشگطت هغببمت داضتِ ببضذ سا داسا ببضذ ٍ بِ ّ ظیالبهت ّتل پشداخت ضذُ کِ بب بل یبِ تعذاد سٍصّب ذیٌوبیٍ تعْذ ه ٌذیًوب

 .ببضذیآى بِ عْذُ خَد ضخع هسبفش ه یهسبفش ٍ عَالب بعذ پَستید تیغَست هسئَل يیا شیدس غ

سا داضتِ ببضذ چِ هَفك بِ خشٍج ضَد ٍچِ  گشید یبِ کطَسّب ِیاص سٍس یلبًًَ شیلػذ خشٍج غ بیٍ  ِیسٍس يیٍخالف لَاً یشلبًًَیکِ هسبفش ّشگًَِ عول غ یدس غَست-5

بِ ضشکت آسبى ّجشت بِ عْذُ آطاًس  ٍُاسد بىیضشس ٍص ِی( دالس ٍ کل11111خسبست ٍاسد ضذُ بِ ضشکت دعَت کٌٌذُ )حذالل یضَد پشداخت توبه شیفشاس دستگ يیدسح

 .ٌذیًوب بفتیالصم سا اص هسبفشاى خَد دس یلغفب ضوبًت ّب یٌیچٌ يیاص هطکالت ا یشیجلَگ یّوکبس بشا یآطاًس ّب جتبی.ًتببضذیضخع هسبفش ه بیدسخَاست کٌٌذُ ٍ

 ببضذیه سشیفشٍدگبُ ه سیپل ذی.ٍسٍد ضوب بب غالحذببضذیًو ِیٍسٍد سٍس یبشا یضشط کبف ضایحبل داضتي ٍ يیبب ا گشددیاخز ه ِیاص سفبست سٍس یضوب بِ غَست لبًًَ یضایٍ-6

ٍ حك ّشگًَِ اعتشاؼ اص هسبفش ٍآطاًس دسخَاست  تسابغِ ًخَاّذ داض يیدس ا یتیهسئَل چگًَِیّ ذیکبهل کِ دس ببال رکش گشد حبتیٍ ضشکت آسبى ّجشت پس اص اسائِ تَض

اسسبل کٌٌذُ هذاسن  یضشکت  هسبفشت بیٍاتس آپ  ٍ  بی لیویا كیاسسبل کٌٌذُ هذاسن بِ آطاًس اص عش بیٍ ضخع آٍسًذُ پبسپَست بِ آطاًس ٍ  ذیٌوبیسا سلب ه ضایکٌٌذُ ٍ

هَاسد اعالم ضذُ اص  ِیلهَاسد ک ذیٌوبیٍتعْذ ه ببضذیسفش ه يیسَاالت هشبَط بِ ا ی ِیکل ذىیهَظف بِ پشس ٌذُیًوب يیٍ ا ببضذیاص عشف غبحب پبسپَست ه یلبًًَ ٌذُیًوب

 .خَاّذ ًوَد یضشکت سا بِ هسبفش اعالع سسبً يیا یسَ

 ..........................................:یهسبفش: .................................................           کذ هل یًبم ٍ ًبم خبًَادگ

ن داضت یادعب ٍ اعتشاض چگًَِیٍ ّ نیٌوبیه ضایفَق الذام بِ اخز ٍ يیکبهل اص لَاً یهٌذسجبت ببال سا کبهال هغبلعِ ًوَدُ ٍ بب آگبّ ِی................................... کلٌجبًبیا  .ًخَّا

 .ببضذیه یآت یاهي ٍهغوئي ٍ هاللبت ضوب سا دس سفشّب یٍ فشاّن آٍسدى سفش تیهب جلب سضب ّذف

 

 :طبىیا ٌذُیًوب بیاهضب هسبفش                                                                             آطاًس:           تیشیهْشٍاهضب هذ


