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فرم را به زبان فارسى پر کنید 
تاریخ: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل مطهرى، کوچه سوم یوسف آباد، پالك 15  

توریستى                 تجارى              سیاسى                تحصیلى                 آموزشى 
شرکت در نمایشگاه                         فعالیت هاى ورزشى 

فعالیت هاى هنرى                            ترانزیت 

 کدپستى: 1433633611

ـن :  88101360    تلف

 ایمیل : tour2@irjourney.com فاکس: 88712927

بازنشسته                           بیکار                         خوداشتغال                         کارمند                     دانش آموز/دانشجو 

بله           خیر 

تاریخ ورود: ................................   تاریخ خروج: .................................... بله           خیر 

تاریخ تولد: نام و نام خانوادگى پدر: 

آیا همیشه همین ملیت را داشته اید: ملیت: 

شهر محل تولد: کشور محل تولد: 

فرم ویزاى برزیل
Visa application form of Brazil 

نام و نام خانوادگى 

آیا تابه حال نام یا نام خانوادگى خود را تغییر داده اید؟ 

نام قبلى: ...................................................                            نام خانوادگى قبلى: ........................................................ 

مجرد                   متاهل                    مطلقه                    جدا از همسر                     فوت شده وضعیت تاهل: 

استان محل تولد: شهر محل تولد: کشورمحل تولد: 

کشور: ................................................ آیا ملیت کشور دیگرى را دارید؟ 

از تاریخ: ................................. تا تاریخ: .......................................                      تاکنون 

بله           خیر 

بله           خیر 

بله           خیر 

بله           خیر  آیا تابعیت کشور برزیل را دارید؟ 

اطالعات والدین 

تاریخ تولد: نام و نام خانوادگى مادر: 

آیا همیشه همین ملیت را داشته اید: ملیت: 

شهر محل تولد: کشور محل تولد: 

هدف از سفر:  

آیا تابه حال سابقه سفر به برزیل داشته اید؟ در صورت پاسخ مثبت تاریخ دقیق ورود و خروج را ذکر کنید. 

وضعیت شغلى: 

در صورت درخواست هاى دیگر آن را ذکر کنید:     ............................................................ 
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فرم را به زبان فارسى پر کنید 

نام و نام خانوادگى متقاضى 

تاریخ: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل مطهرى، کوچه سوم یوسف آباد، پالك 15  

عادى                      سیاسى                   رسمى                      خدمت                       ویژه 

 کدپستى: 1433633611

ـن :  88101360    تلف

 ایمیل : tour2@irjourney.com فاکس: 88712927

امضاء 

فرم ویزاى برزیل
Visa application form of Brazil 

نام و نام خانوادگى: 

آدرس: 

کدپستى: 

اطالعات محل اقامت/هتل (درصورت نداشتن دعوت نامه) 

آدرس ایمیل: 

تلفن:                                                         تلفن همراه:                                                   فکس:   

نام هتل/محل اقامت: 

آدرس هتل/محل اقامت: 

کدپستى هتل/محل اقامت: 

هزینه هاى سفر و اقامت متقاضى بر عهده:  

سایر ............................. کارفرما دعوت کننده خود متقاضى 

آدرس ایمیل هتل/محل اقامت: 

تلفن هتل/محل اقامت:                                                       فکس هتل/محل اقامت:   

نوع گذرنامه: 

آدرس دقیق محل کار: 

تلفن محل کار: 

آدرس دقیق منزل: 

تلفن منزل: 

آدرس ایمیل متقاضى: 

تلفن همراه متقاضى: 

اطالعات فرد دعوت کننده 

کدپستى: 

کدپستى: 


