بسوِ تعالی

فرم الف

پرسشٌاهِ سفرّای خارج از کشَر
 -1هشخصات :

ًبم :

ًبم خبًَادگی :

شوبرُ شٌبسٌبهِ :

هحل صذٍر:

تعذاد فزسًذ :

هیشاى تحصیالت :

هحل اخذ هذرک :

ًبم پذر :

شوبرُ هلی :

تبریخ تَلذ :

ٍضعیت تأّل :

شوبرُ گذرًبهِ :

رشتِ :
سوت ٍ شغل :

هحل کبر :
آدرس ٍ شوبرُ تلفي هحل کبر :
آدرس ٍ شوبرُ تلفي هٌشل ٍ تلفي ّوزاُ :
ایویل (پست الکتزًٍیکی) :

 -2تَضیح هختصر از برًاهِ هسافرت :
ّذف ٍ علت سفز :

تبریخ ٍ هذت :

ًبم کشَر یب کشَرّبئی کِ بِ آى ّب هسبفزت خَاّیذ کزد ؟ هکبى ّب ٍ هحیط ّبی هَرد ببسدیذ :

تأهیي ّشیٌِ ّبی سفز اعن اس بلیط  ،اقبهت ٍ  (: ...تَسط دستگبُ  ،هیشببى  ،شخصی ٍ  )...تَضیح دادُ شَد؟

افزادی کِ بب آًْب هالقبت صَرت خَاّذ پذیزفت (ًبم  ،هسئَلیت)

ًبم ٍ سوت افزاد ّوزاُ شوب در سفز :
هسئَل گزٍُ اعشاهی :

 -3با چِ زباًی آشٌایی داریذ ٍ در هسافرت از چِ زباًی استفادُ خَاّیذ کرد ؟

(در صَرت اعسام هترجن ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍی رکر

گردد)

ً -4ام کشَرّایی کِ قبالً بِ آًْا سفر داشتِ ایذ ؟ با رکر علت سفر .

کشَر

تبریخ رفت

تبریخ بزگشت

علت سفز

ّوزاّبى/اعشام کٌٌذُ

-5آیا در ایي سفر با ایراًیاى هقین خارج اعن از اقَام یا دٍستاى ایراًی دیذار خَاّیذ داشت ؟ در صَرت هثبت بَدى هشخصات کاهل
ٍ ًسبت خَد را با ایشاى تَضیح دّیذ .

ًبم

ًبم خبًَادگی

ًسبت

کشَر هحل اقبهت

هحل اقبهت

هذت اقبهت

شغل

در خاتوِ ایٌجاًب هتعْذ هی شَم :
- 1در صَرت ّرگًَِ برخَرد تَسط پلیس ٍ یا سایر هراجع با ایٌجاًب ٍ ّوچٌیي ّرگًَِ تواس هشکَک ٍ یا برٍز حَادث غیر
هترقبِ با خَ د ٍ ّوراّاى  ،هراتب را سریعاً بِ ًوایٌذگی جوَْری اسالهی ایراى اعالم ًواین .
- 2گسارش سفر خَد را ظرف هذت یکْفتِ پس از بازگشت بِ کشَر در اختیار حراست قرار دّن .
- 3در صَرت عذم اًجام سفر در اسرع ٍقت دلیل آى را بصَرت کتبی بِ حراست اعالم ًواین .

تاریخ ٍ اهضاء :

