
 تهران )فرم درخواست ویزا ( _مرکز خدمات ویزای هندوستان 

 مشخصات اعضای خانوادگی متقاضی

 نسبت نام و نام خانوادگی ملیت ملیت قبلی کشور و شهر محل تولد

 پدر    

 مادر    

 همسر    

                                                        آیا پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما شهروند پاکستانی یا متعلق به مناطق تحت سلطه پاکستانی بوده اند؟

 جزئیات سفرهای قبلی متقاضی به هندوستان )در صورت سفر به هند (

قبلیشهرهای مورد بازدید در سفر   آدرس محل اقامت در سفر قبلی به  

 محل صدور ویزای قبلی  هندوستان: 

 شماره ویزای قبلی 

 نوع ویزای قبلی هندوستان 

 تاریخ صدور ویزای قبلی 

                                                                   آیا تا به حال با درخواست شما برای صدور یا تمدید ویزای هندوستان مخالفت شده است؟

                                سال گذشته به کشورهای )افغانستان / بنگالدش / یونان / مالدیو / لپال/ سریالنکا / پاکستان ( سفر کرده اید؟  3آیا طی 

                                                                                                                                           آیا پاسپورت کشور دیگری را دارید؟

 سال گذشته به آنها سفر کرده اید: )مطابق با گذرنامه های قدیمی و کنونی( 10شورهایی که طی ک

یا تا به حال برای نیروهای آ

و یا پلیس شبه نظامی نظامی/ 

 کار کرده اید؟

 ارگان / شهر سمت / درجه

اطالعات شغلی متقاضی )درصورتیکه خانه دار یا دانش آموز هستید اطالعات شغلی همسر یا پدرتان را 

 بنویسید(

 شغل فعلی:

 سمت:

 نام ارگان محل خدمت و فعالیت :

 آدرس و شماره تماس محل کار:

قصد دارید دیدن نمایید:نام شهرهایی که در هندوستان   

 جزئیات تماس یکی از آشنایان در ایران جزئیات محل اقامت /معروف در هند)اجباری(

 نام و نام خانوادگی: 

 آدرس:

 شماره تماس:

:شهر ورودی در هند شهر خروجی در هند:  تاریخ رفت میالدی: 

ساعت کاری میباشد و شرکت هیچ مسئولیتی  72ویزای اکترونیکی نهایتا طبق اعالم وزارت امور خارجه هندوستان مدت زمان الزم بزای صدور 

به ذکر  در قبال تاخیر وزارت امور خارجه در اعالم نتیجه ویزا ندارد . بدین وسیله صحت اطالعات فوق را به عهده گرفته و تایید می نمایم. الزم

      استرداد نمی باشد. است در صورت رد شدن درخواست هزینه های ریالی و دالری ویزا قابل

                        

 نوع ویزا :                    عادی / اکترونیک : پست اکترونیک )ایمیل(

 آدرس محل سکونت فعلی:

 

 

 کد پستی :

 شماره تلفن ثابت :

 شماره همراه متقاضی :

 نام و نام خانوادگی:

 نام و نام خانوادگی قبلی )در صورتیکه نام و نام خانوادگی را تغییر داده اید.(

 ملیت کنونی / ملیت قبلی 

 مشخصه ظاهری قابل مشاهده 

 :              مدرک تحصیلی:            دین / مذهب



  

 قرارداد ارائه خدمات ویزای هندوستان

ملی......................................... و شماره .......... به شماره این قرارداد فی مابین خانم/اقای..................................................................فرزند........................

..و شماره همراه..............................................منفردا یا به گذرنامه.......................................ساکن.........................تلفن ثابت.........................................

با عنوان متقاضی شناخته میشود از یک طرف  ندگی تام االختیار از سوی افراد ذیل جمعا به تعداد............... نفر که از این پس در این قراردادنمای

که از این پس دفتر کارگزار نامیده میشود از طرف دیگر منعقد  338575و شرکت خدمات مسافرت هوایی همسفران البرز به شماره ثبت 

دد.میگر  

. بررسی درخواست مدارک اضافی و صدور ویزا منحصرا از اختیارات بخش کنسولی وزارت امور خارجه هندوستان میباشد و کارگزار هیچ 1ماده 

 گونه نقش و تاثیری در این فرایند ندارد

ی توریستی به صورت عادی و یا . طبق اعالم بخش کنسولی وزارت امور خارجه هندوستان مدت زمان الزم برای بررسی و صدور ویزا2ماده 

روز کاری زمان بررسی دارند( اما ممکن هست این فرایند به هر دلیل طوالنی  10ساعت کاری میباشد )انواع دیگر ویزا معموال تا  72الکترونیک 

د و متقاضی میتواند راسا با تر شود در این صورت کارگزار هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر احتمالی در اعالم نتیجه درخواست ویزا ندار

 سفارت مکاتبه نماید.

. در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره همچون جنگ ، شورش، اعتصاب، بدی آب و هوا و یا مشکالتی که از کنترل دفتر کارگزار  3ماده 

مکمل آن ندارد. خارج میباشد کارگزار هیچ گونه مسئولیتی در خصوص باز پرداخت هزینه ویزا و خدمات ارائه شده  

. در صورت انصراف متقاضی از درخواست ویزا ،هزینه پرداخت شده بابت ویزا .و خدمات تکمیلی مربوط به آن غیر قابل استرداد میباشد.4ماده   

شده میباشد.. چنانچه در مدت زمان بررسی ویزا از سوی سفارت تغییری در تعرفه هاروی دهد، متقاضی ملزم به پرداخت تعرفه ی بروز 5ماده   

. متقاضی متعهد میشود اطالعات مربوط به فرم درخواست ویزا شامل سفرهای گذشته ، وضعیت اقامت و نیز مشکالت فرایندهای 6ماده 

ا درخواست ویزای قبلی اعم از جمله تشابه اسمی، اقامت در هند بیشتر از مدت قانونی تعریف شده داشتن ویزای استفاده نشده و .... را دقیق

 اعالم نماید.

مجدد صادر نخواهد شد و در  یزایو، از گذرنامه زایجدا کردن برچسب و ایمخدوش شدن و  ی،مفقود ی،خوردگبآ ی،در صورت پارگ. 7ماده 

.ردیگیقرار م اهیس ستیاز طرف سفارت هند در ل یموارد متقاض شتریب  

 ریو سا ونیناسیواکس ی،ارز یهاتیمحدود یررات گمرکقاعم از م ،ورود به کشور مقصد نیقوان ،موظف است قبل از انجام سفر یمتقاض .8 ماده

. دیرا مطالعه و لحاظ نما نیقوان  

به کشور هند  یمتقاض ودممانعت از ور ایو  یاحتمال میاز موارد نام برده که منجر به جرا یدر قبال مشکالت ناش یتیمسئول چگونهیکارگزار ه

.را ندارد شودیم  

.گردد یسفارت م لیدفتر کارگزار تحو یاز سو، از جمله گذرنامه در همان روز ارائه درخواست یمدارک متقاض یتمام .۹ ماده  

صورت  یمتقاض یدرخواست کتببا  ستیبا یم ،سفارت از زایدرخواست و یدوره بررس انیگرفتن گذرنامه قبل از پا لیدرخواست تحو .10 ماده

.گردد زایو ممکن است منجر به رد درخواست و ردیپذ  

در ارائه ( هر مقدار که باشد  ی )احتمال ریتاخ او مشخص زایو صدور و بررسی یدر دوره زمان یریو تاث یتیمسئول چگونهیدفتر کارگزار ه. 11 ماده

 -یالیر ی )مبلغ چیه زایسفارت هند اعالم خواهد شد و در صورت رد درخواست و یاز سو یینها میتصم .ندارد یمتقاض یزایدرخواست و جهینت

.قابل استرداد نخواهد بود ،شده افتیدر مکملو خدمات  زایو نهیهز بابتکه از  ی (ارز  

.باشدیآن م ادمف یتمام بامنزله موافقت  بهآن  یو امضا شدمطالعه  شانیا ندهینما متقاضی یاقرارداد به طور کامل توسط  نیا مفاد  

تمام مفاد قرارداد و  یدر کمال صحت و سالمت مطالب فوق را مطالعه و با توجه به قبول ..........................................................................نجانبیا

.مینما یم بخود و همراهان سل رگزار ازکا بهموارد خارج از آن را نسبت  زیقرارداد و ن نیدر مورد ا ییحق هرگونه ادعا ،آن یامضا  

اامضضی / متقا یو نام خانوادگ نام  


