
 ویزای ویتنام

باشد یبه اختصار م لیموارد ذ تیکه شامل رعا هیاول اقدامات  

وزارت امور خارجه دیبه صورت ترجمه شده و همراه با تائ رانیا نهیش یعدم سوء پ -1 . 

سند ازدواج ،یشناسنامه، کارت مل یاصل و ترجمه رسم -2 . 

یهمسر متقاض ای یاعم از خانه، خودرو و ... به نام متقاض یاصل و ترجمه اسناد ملک -3 . 

یو همسر متقاض یدرآمد و حقوق متقاض زانیم ،یشغل تیمربوط به نوع و و ضع یمدارک فارس  یترجمه رسم -4 . 

از بانک ینامه رسم یط یبانک یحساب ها یو موجود یترجمه مقدار دارائ -5 . 

از یدر صورت ن یارائه مدارک بازنشستگ -6 . 

یمتقاض تیمعاف ایخدمت و  انیشده پا دیو تائ یاصل و ترجمه رسم -7 . 

ارگان دعوت کننده ایتلفن، شخص  ،یمشخصات کامل و آدرس پست -8 . 

 .به همراه داشتن مشخصات خانواده -9

 

یو کار  ییدانشجو ،یدار یموقت د یزایو مراحل و تقاضا  

کیومتر ی ب یسال ملزم به داده ها 79تا  14 نیسن نیب یرانیا انیمتقاض 2013دسامبر  ازدهمی خیمورد که از تار  نیا در   

در آنکارا وقت الزم را جهت یاف س  یو ایواک  زایاز مرکز و یستیباشند، با یاثر انگشت و عکس م یخود به عبارت  

شده که بعد از پرکردن و ارسال آن به آنکارا هیته یبصورت فارس لاز قب ییکار فرمها نیا ی. براندی اخذ نما کیومتر یب  

که یشود و در صورت یم دهیبازگردان رانیالزم در آنکارا، به ا اتیو انجام عمل یآن حضور متقاض یتوسط ما و در پ  

مدارک هیقبالً بعد از ارسال اولسفارت که  لیمیاصل پاسپورت+ ا یستیبا د،یدرخواست پاسپورت مسافر نما زایبخش و  

یداده تا اقدام الزم ط لیمدارک را به ما تحو ر ی+ وکالتنامه امضاء شده که نمونه آن داده خواهد شد، و سادهیگرد افتیدر   

به از یخود ن کیومتر یارائه مشخصات ب یبرا کهیگردد از آنجائ یم هیتوص .ردیرابطه انجام پذ نیدر ا یروز کار  7  

دیاجتناب نمائ زایبه بخش و میداشت از مراجعه مستق دیحضور در مرکز واک خواه . 

 

در آنکارا یاف س  یاقدام از و ،یمهاجرت یزایو کاپیپ یالزم برا مدارک  

قد زانیاعالم رنگ چشم و م -1 . 

یس یشده به زبان انگل یس یدو قطعه عکس پشت نو -2 . 

 .وکالتنامه امضاء شده -3

ر قسمت مربوطه نوشته شودد ینام متقاض - . 

بماند یخال دیدهیکه به او وکالت م ینام کس  - . 

پاسپورت باشد یرو  یامضاء مطابق با امضا - . 

همراه با کد و شماره شروع شده با حروف یبه متقاضیتنامیسفارت و یارسال لیمیا یکپ -4  E ای  F ای  B. 

 

در آنکارایتنامیاقدام از سفارت و یمهاجرت ر یغ یزایو یالزم برا مدارک  

که با حروف یارسال لی میشود. به استثناء ا تیرعا یمهاجرت زایاز مدارک و 4و  3 موارد  V ای  W ای  S شروع 

شود یم . 

 

در آنکارا یتنامیاقدام از سفارت ویتنامیپاسپورت گذرنامه و ضیتعو یالزم برا مدارک  

ر یموافقت انجام غیتنامیبعد از مکاتبه با سفارت و یکه متقاض یاست در صورت یدر آنکارا الزام یمتقاض حضور   

قابل اجرا است ر یطبق پروسه ز  ردیرا بگ یحضور  . 

سفارت دو حالت وجود دارد صیسال باشد به تشخ 16 ر یز  یاگر متقاض -1 : 

ابدیدر آنکارا حضور یتنامیپدر شخصاً به سفارت و ای لیکف -الف . 

امضاء کند لیکف ایوکالت نامه را پدر  ستیبا یم -ب . 

 :وکالت نامه امضاء شده -2

در قسمت مربوطه نوشته شود ینام متقاض -الف . 

بماند ییخال دیدهیکه به او وکالت م ینام کس  -ب . 

پاسپورت باشد  یامضاء رو ایامضاء مطابق   -ج . 

است یپاسپورت الزام دیذکر مدت زمان تمد -3 . 

قطعه عکسدو  -4 . 

یتنامیپاسپورت قبل گذرنامه و -5 . 

کامل فرم مربوطه لیتکم -6 . 

یز یوار  شیف -7 . 
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در آنکارایتنامیآر اقدام از سفارت و یکارت پ ضیتعو یالزم برا مدارک  

پاسپورت ایان آر و  یپاسپورت به استثناء مورد پنجم، اصل کارت پ ضیمدارک ذکر شده در تعو هیکل تیرعا ضمن  

زم استال یرانیا . 

در آنکارایتنامیاقدام از سفارت و ومنتیتراول داک یالزم برا مدارک  

و امضاء لیبه استثناء مورد سوم و پنجم، تکمیتنامیپاسپورت گذرنامه و ضیمدارک ذکر شده در تعو هیکل تیرعا ضمن  

است یچهار( الزام یت)  T4 + اصل فرم . 

دیبا ما تماس حاصل فرمائ یپرداخت یها نهیهز  زانیانجام امور و م یکسب اطالعات جامعتر، چگونگ یبرا . 

 getvietnamvisa.com :اطالعات بیشتر 
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