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 بسمه تعالي
 

ران سپرده     ردخواست فرم   ران خارجي سرماهی  و   گذا    ساله 5  ربای ردیافت ااقمت   گذا
 

 :   کنندهدرخواستمشخصات  -الف 

 ............تابعيت   ........... نام پدر .................. نام .... ... ......نام وسط  ............نام خانوادگي  ...

..... سال .......  ... ماه  ........تاریخ تولد: روز تاریخ اعتبار گذرنامه .......... ..... شماره گذرنامه ......

 .. ..........محل تولد:كشور 

 تعداد فرزندان: .........   متأهل    مجرد  وضعيت تأهل:

    شاغل   بيكار شغل: وضعيت فعلي 

 ......... : ایرانخارج از نوع شغل در 

 .......... :  (در صورت سكونت در ایران در زمان تكميل فرم)ان در ایرنوع شغل  

 وضعيت مدارك اقامتي :   -ب

 نوع مدرك اقامتي:  -1
          كارت هویت    كارت آمایش     اقامت گذرنامه با پروانه     روادید گذرنامه با  

 هرستان ..............ش ..........استان .... :شماره مدرك اقامتي ................ محل صدور 

 محل اقامت ...............صادركننده مدرك ..................  دستگاه

 سال ورود به ایران ............ مرز ورود به ایران ............. مدت حضور در ایران ..............

  .اقامتي معتبر ضميمه شودهویتي و مدارك  تصویرتذكر : 

 اشم و در خارج از ایران سكونت دارمب( نمي1مشمول بند ) -2

   :نوع درخواست -ج

)به صورت اسكناس یا حواله(   :نوع انتقال ............گذاری: ميزان سپرده      ی بلندمدت ارزیگذارسپرده -1

 ..........گذاری: بانک محل سپرده.......... 

-ميزان سرمایه    شيوه نامه( 14ده ما 1ی انجام شده قبلي )موضوع تبصره گذار سرمایهدرخواست انطباق  -2

 .............: گذاریسرمایه محل .................. :گذاری
 

 

محل الصاق  

 عكس
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 : افراد تحت تكفلخانواده و مشخصات  - د

ف
دي

ر
 

نام و نام 

 خانوادگي 
 نام پدر 

 تاريخ تولد

ماه،   روز،

 سال

نسبت با  

 متقاضي

مدرك  

موضوع  

 نوع مدرك  بند )ب(  
شماره  

 مدرك 
کشور محل 

 سكونت 

شهرستان 

محل 

 سكونت

رد
دا

ن
 

رد
دا

 

           

           

           

           

           

           

   .هستند در جدول باال درج شود اقامتتحت تكفل كه متقاضي دریافت  افرادمشخصات همه :  يادآوری
 

 آدرس محل سكونت :   - ه

خيابان  .......... استان .............. شهرستان ........... روستا ............كشور . نشاني محل سكونت در ايران:

 ............كوچه ........... پالك  ........... تلفن ثابت  ............ تلفن همراه  ..............
   : ............................................نشاني محل کار در ايران

........ خيابان  كشور .............. استان .............. شهرستان ........... روستاسكونت در خارج از کشور: نشاني محل 

 ............. كوچه .............. پالك  ............. تلفن ثابت  ................ تلفن همراه  ................
 

 مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده :  - و

 . درخواست كتبي متقاضي -1

   ایشان.و افراد تحت تكفل  كنندهدرخواست و اقامتي تابعيتي، تصویر مدارك هویتي -2

   .فرماین بند ج بر اساس  متقاضيدرخواست مربوط به و مستندات مستندات  -3
 

 :تأييد فرم تكميل شده  - ز

 :كنندهدرخواست نام و نام خانوادگي 

      تاریخ تكميل فرم :

 :كننده استدرخوامضاء 

های سياسي جمهوری اسالمي ایران  لطفاً پس از تكميل فرم، به همراه مدارك پيوست به یكي از نمایندگي

وزارت امور خارجه )معاونت امور مجلس و ایرانيان خارج از كشور( یا وزارت امور اقتصادی  در خارج كشور، 

دبيرخانه كميسيون اقامت  وزارت كشور ) و  (یرانا های اقتصادی و فني و كمک گذاری سازمان سرمایهو دارایي )

 د. يتحویل نمای( امور اتباع و مهاجرین خارجي  لویژه و تسهيالت اداره ك


