
 هذارن السم جْت اخذ ٍیشای آلوبى

 

 هذارن ػوَهی الف ( 

  ِاطل گذرًبهِ ای وِ حبٍی دٍ طفحِ ی خبلی ثبشذ ٍ وپی طفحِ هشخظبت گذرًبه 

  فزم درخَاست ٍیشا وِ ثِ طَرت وبهل تىویل ٍ اهضب شذُ است ّوزاُ ثب ػىس )وِ در ّویي یىسبل اخیز

 هیلیوتز (  35هیلیوتز در  45گزفتِ شذُ ثبشذ ، پس سهیٌِ ی سفیذ ٍ اثؼبد 

  ) پزسشٌبهِ اهٌیتی تىویل ٍ اهضب شذُ ) وِ در طفحِ ی آخز درخَاست آهذُ است 

 بفزتی ) ثِ ثخش پزسش ّبی هتذاٍل در ٍة سبیت سفبرت ثِ آدرس هذرن هجٌی ثز ٍجَد ثیوِ هس

www.tehran.diplo.de  رجَع وٌیذ ( ثِ ّوزاُ وپی 

  سبل گذشتِ ّوزاُ ثب هْز 5وپی ّوِ ٍیشاّبی درخَاست وٌٌذُ در 

 دٌّذ : فْزست هذاروی وِ هتمبضیبى ٍیشا در ایزاى ثبیذ ارائِة ( 

 ّوِ ی هتمبضیبى ٍیشا ثبیذ ایي هذارن را ارائِ دٌّذ : 1

  تبییذیِ سفز :  ثلیظ َّاپیوب ٍ یب رسرٍ پزٍاس 

  َهذاروی در خظَص هحل البهت ٍ تبهیي ّشیٌِ ّبی سًذگی در عَل سفز )سفزّب( در وشَر ّبی ػض

 شٌگي :

  رسرٍ ّتل ٍ یب تبییذیِ هحل البهت ٍ یب تبییذیِ تمجل ّشیٌِ ّب تَسظ دػَت وٌٌذُ / اػشام وٌٌذُ ٍ یب

شخض حمیمی اس عزیك ارائِ ی اطل ٍ وپی دػَت ًبهِ رسوی )تؼْذًبهِ ی( دػَت وٌٌذُ ٍ یب شخض ثبلث 

بی هتذاٍل ( ٍ یب وِ در سهبى ارائِ ی درخَاست ، لذیوی تز اس شش هبُ ًجبشذ )رجَع شَد ثِ پزسش ّ

پزیٌت تزاوٌش ّبی ثبًىی سِ هبُ گذشتِ حسبة ثبًىی ًشد ثبًه ایزاًی ثِ حزٍف ٍ ارلبم التیي )ًسخِ ی 

هجٌی ثز توىي هبلی ثزای تبهیي ّشیٌِ ّبی سفز )وبرت ّبی اطل ثِ ّوزاُ هْز ثبًه ( ٍ یب هذارن دیگزی 

 اػتجبری ثیي الوللی ، چه ّبی هسبفزتی ٍ غیزُ ( 

 اجتوبػی ) وِ ثز اسبس آى ثتَاى لضبٍت وزد ، آیب هتمبضی لظذ د ارد  –هجٌی ثز ثجبت التظبدی  هذاروی

 خبن وشَرّبی ػضَ شٌگي را پیش اس اتوبم دٍرُ ی ٍیشا درخَاستی تزن وٌذ یب خیز (

  ٍ ولیِ هتمبضیبى :  پزیٌت تزاوٌش ّبی ثبًىی سِ هبُ گذشتِ حسبة ثبًىی ًشد ثبًه ایزاًی ثِ حزٍف

م التیي ٍ در طَرت ٍجَد : سٌذ هله در ایزاى ، پزیٌت تزاوٌش ّبیی وِ در ًشدیىی تبریخ ارائِ ارلب

درخَاست افشایش شذیذ هَجَدی را ًشبى دٌّذ ، در طَرت ػذم تَضیح لبًغ وٌٌذُ در خظَص هٌجغ 

بگْبًی ، پَل ، ًشبًِ ٍاثستگی التظبدی هحسَة ًوی شَد ، سیزا فزع ثز ایي خَاّذ ثَد وِ ایي افشایش ً

 تٌْب هزثَط ثِ ٍام هی ثبشذ 
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  ) ولیِ هتمبضیبى : شٌبسٌبهِ )هذرن شٌبسبیی جْت ًشبى دادى ٍاثستگی خبًَادگی 

 وبرهٌذاى دٍلت : گَاّی اًتسبة ثِ خذهت ٍ یب گَاّی وبر ٍ آخزیي فیشذ حمَلی 

  ُحمَلی سِ هبُ گذشتِ ،  ثِ ّوزاُ فیش ّبیوبرهٌذ / وبرگز : گَاّی وبر ٍ یب آخزیي لزارداد وبری ثِ ّوزا

گَاّی ثیوِ تبهیي  اجتوبػی ٍ خذهبت درهبًی ٍ یب هذارن هشبثِ ٍ یب در طَرت ػذم ٍجَد ایي هذارن : 

 گَاّی وبرفزهب

  ٍ ) شزوت دار : گَاّی ثجت شزوت یب فؼبلیت ) ثِ ػٌَاى هثبل پزٍاًِ وست ٍ یب گَاّی ادارُ ثجت شزوت ّب

 ، گَاّی اشتغبل ثِ وبربػی ، خذهبت درهبًی ٍ یب هذارن هشبثِ گَاّی ػضَیت در ثیوِ ی تبهیي اجتو

  اهضب شذُ تَسظ ًوبیٌذُ رسوی جْت تبییذ  هؼزفی ًبهِ ی: هذیزاى ٍ یب سْبهذاراى شزوت ّبی ایزاًی

در طَرت ػذم  سوت درخَاست وٌٌذُ ، گَاّی ثجت شزوت در ایزاى ) ثغَر هثبل آگْی رٍسًبهِ رسوی (

  ٍجَد ثجت در رٍسًبهِ رسوی : گَاّی اًتسبة ثِ خذهت در شزوت

  هثال اًجوي سیٌوب ، ػىبسبى ٍ غیزُ ( ٍ یب هذروی هجٌی ٌّزهٌذاى : گَاّی ػضَیت در یه اًجوي ٌّزی (

ثز اًجبم فؼبلیت ٌّزی ) ًوبیشگبُ ، فستیَال ٍ غیزُ ( ٍ گَاّی ثیوِ تبهیي اجتوبػی ٍ یب در طَرت ٍجَد : 

 هذرن هشبثِ 

  ثبسًشستگبى : گَاّی دریبفت حمَق ثبسًشستگی 

 سیذُ اًذ : گَاّی هَلؼیت اجتوبػی ٍ یب گَاّی داًش آهَساى / داًشجَیبى ٍ افزادی وِ ثب سي لبًًَی ًز

 شغلی ٍالذیي ٍ در طَرت ٍجَد : گَاّی اشتغبل ثِ تحظیل در هذرسِ ٍ یب وبرت داًشجَیی 

  اجتوبػی ) هثال گَاّی اسدٍاج ، شٌبسٌبهِ ، شجزُ ًبهِ ، اسٌبد هلىی  –ثیىبراى : گَاّی هَلؼیت التظبدی

) 

 هذارن هزتجظ ثب ّذف اس سفز    -2

 زّبی تَریستی : هسیز سفز ) هثال تبییذیِ رسرٍ ثزای سفزّبی ثزًبهِ ریشی شذُ ٍ یب ثلیظ ّب (سف 

 رسرٍ ّتل یب سبیز هذارن  هزثَط ثِ اسىبى ثزای ول دٍرُ البهت 

 اتجبع غیز ایزاًی سبوي در ایزاى : -3

 داشتِ ثبشذ. هجَس البهت در ایزاى وِ پس اس اتوبم ٍیشای درخَاستی ٌَّس حذالل سِ هبُ اػتجبر 

 افزاد سیز سي لبًًَی : -4

  رضبیت ًبهِ ی دارًذُ حك حضبًت ٍ یب لین ، در طَرتیىِ خزدسبل ثِ تٌْبیی ٍ یب ثِ ّوزاُ تٌْب یىی اس

 ٍالذیي سفز وٌذ 

  در طَرتیىِ وَدوبى هحظل خبرج اس سهبى تؼغیالت هذارس ایزاى سفز وٌٌذ ثبیذ هَافمت ٍ اجبسُ وتجی

 هذرسِ ارائِ شَد . 

 هذاروی وِ ثزخی همبهبت ٍ یب افزاد خبص هی ثبیست ارائِ ًوبیٌذ : -5



  اػضبی وبثیٌِ دٍلت ، هجلس یب دیگز ًْبدّبی حىَهتی : یبدداشت رسوی ، حىن خذهت یب گَاّی وبر ٍ یب

 هذرن رسوی دیگز 

 سوی وبرهٌذاى سفبرت ، وٌسَلگزی یب ًوبیٌذگی سبسهبى هلل یب وویتِ سبسهبى هلل یب وویتِ ّبی ر

 وشَرّبی ػضَ اتحبدیِ ارٍپب : حىن خذهت یب گَاّی وبر اس عزف وبرفزهب 

  دفتز اسٌبد رسوی : حىن اًتظبة یب گَاّی وبر 

 ػضبی اتحبدیِ ّب ٍ وبًَى تخظظی ) پششىبى ، جزاحبى ، دًذاًپششىبى ، دارٍسبساى ، ٍوالی حمَلی ، ا

 هؼوبراى ٍ اػضبی خبًَادُ آًْب ( گَاّی اتحبدیِ تخظظی 

 لضبت : حىن  اًتظبة یب گَاّی وبر اس عزف ٍسارت دادگستزی 

  ِوبرهٌذاى ردُ ثبالی دٍلتی :  یبدداشت رسوی یب حىن اًتظبة ًْبد هزثَع 

  پزسٌل ارتش ، ًیزٍی اًتظبهی ٍ دیگز ًْبد ّبی ًظبهی : یبدداشت رسوی ، حىن اًتظبة یب گَاّی وبر اس عزف

 ادارُ هسئَل 

  ِرٍسًبهِ ًگبراى : وبرت خجزًگبری ، گَاّی وبر در اًتشبرات ٍ یب در رسبًِ هزثَع 

  ٍرسشىبراى : گَاّی اس فذراسیَى ٍرسشی ایزاًی ثب اػالم تبریخ ػضَیت ٍ ردُ ٍرسشی ) هثال حزفِ ای / آهبتَر

ن هلی : تبییذیِ ی ( ٍ یب هذاروی هجٌی ثز شزوت در هسبثمبت رسوی هلی ٍ یب ثیي الوللی در هَرد اػضبی تی

 وویتِ هلی الوپیه

 


