فرم تقاضای روادید
Visa Application

Please
Attach
Two
Photographs

سفارت جمهوری اسالمی ایران – دوبلین

Embassy of the Islamic Republic of Iran - Dublin
(Consulate Section)
72 Mount Merrion Avenue, Blackrock, County Dublin.
Telephone: +353-1-2885881 Fax: +353-1-2834246
Website http://dublin.mfa.ir Email: iranemb@indigo.ie

For Office Use Only

مدت اعتبار

مجوز

مدت اقامت

تاریخ صدور

شماره روادید

نوع روادید

:نام-1

1 – First Name:

: نام خانوادگی-2

2 – Surname:
3 – Former Name:

:نام قبلی-3

4 – Father’s Name:

: نام پدر-4

5 – Date and Place of Birth:
6 – Sex:

:تاریخ و محل تولد-5
Female

زن
7 – Permanent Address and Telephone Number:

Male

مرد

: جنسیت-6
:آدرس و شماره تلفن محل سکونت دائمی-7

8 – Occupation:

: شغل-8
: آدرس و تلفن محل کار-9

9 – Your Business Contact Details:

10 –Educational Qualifications:

:تحصیالت-10

11 – Any Previous Nationalities:

: تابعیت قبلی-11

12 – Marital Status:

Single

مجرد

Married

متاهل

Divorced

وضعیت تاهل-12
تاهلتاهل
: نام و ملیت همسر-13

مطلقه

13 – Name and Nationality of Spouse:

: تابعیت فعلی-14

14 – Present Nationality:
15 – Type and Number of Passport:

:  نوع و شماره گذرنامه:15

16 – Place and Date of Issue:

: تاریخ و محل صدور:16

17 – Date of Expiry:

:تاریخ انقضاء:17

18 – Type of Visa Required:

Student

جهانگردی
زیارتی
تحصیلی

:  نوع روادید مورد درخواست18
Single Entry
Double Entry
Multiple Entry

19 – Purpose and Duration of Stay in Iran:

ورود
دوبار ورود

چندبار ورود

Work Permit
Press
Diplomatic

باحق کار
مطبو عاتی
سیاسی

عبور
خدمت
Family

خانواده

: هدف از مسافرت و مدت اقامت در ایران19

20 – Only complete this section if dependants included in your passport are travelling
Full Name

21 – Have you ever been in Iran:

 نام خانوادگیPlace of Birth  محل تولدDate of Birth  تاریخ تولدRelationship نسبت

Yes

بله

No

خیر

22 – Purpose and date of last visit to Iran:

آیا تاکنون در ایران بوده اید؟
:دلیل و تاریخ آخرین مسافرت را بنویسید

23 – Has your visa application ever been refused:

آیا تاکنون با درخواست ویزای شما مخالفت شده است؟

24 – Which countries have you visited:

تاکنون به چه کشورهایی مسافرت کرده اید؟

25 – Have you lived in other countries for more than six months? If yes, what for?
: ماه در کشورهای دیگراقامت داشته اید؟ دلیل آن را بنویسید6 آیا تاکنون بیش از
26 – If this is a transit visa, what is the next country of call and final destination? :در صورت ترانزیت مقصد را بنویسید
27 – Do you have a visa/residence permit for the next country?
آیا ویزا و یا اقامت دائم کشور دیگری را دارید؟
خیر
بله
Yes
No
28 – Your address and telephone number in Iran:

:آدرس و شماره تلفن محل اقامتتان در ایران را بنویسید

29 – Name and details of your host(s). Do you intend to meet foreign nationals in Iran?
 آیا قصد مالقات با افراد خارجی در ایران را دارید؟.نام و مشخصات میزبانتان را بنویسید
30 – Approximate date of arrival in Iran, and proposed schedule for visit:
تاریخ ورود به ایران و برنامه تان در طول سفر را بنویسید
31 – Do you intend to enter Iran with a tour operator? If yes, please provide the details:
:آیا بوسیله تورهای مسافرتی به ایران سفر می کنید ؟ مشخصات آن را بنویسید
32 – Do you intend to take part in research or journalistic affairs?
آیا قصد کارهای تحقیقاتی یا خبرنگاری در ایران را دارید؟
33 – Have you ever suffered from any contagious illnesses?
34 – Have you ever used or been addicted to narcotics?
35 – Have you ever been arrested or convicted in any country?
If yes please give details:

آیا مبتال به هرگونه بیماری مسری بوده اید؟
آیا تاکنون به مواد مخدر اعتیاد داشته اید؟
آیا تاکنون درکشوری بازداشت یا محاکمه شده اید؟

.با آگاهی کامل صحت اطالعات فوق را تایید می نمایم
I certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge
Applicant’s Signature:
Date:

:امضای متقاضی
:تاریخ

