ویزای ویتنام
اقدامات اولیه که شامل رعایت موارد ذیل به اختصار می باشد
.عدم سوء پیشینه ایران به صورت ترجمه شده و همراه با تائید وزارت امور خارجه 1-
.اصل و ترجمه رسمی شناسنامه ،کارت ملی ،سند ازدواج 2-
.اصل و ترجمه اسناد ملکی اعم از خانه ،خودرو و  ...به نام متقاضی یا همسر متقاضی 3-
.ترجمه رسمی مدارک فارسی مربوط به نوع و و ضعیت شغلی ،میزان درآمد و حقوق متقاضی و همسر متقاضی 4-
.ترجمه مقدار دارائی و موجودی حساب های بانکی طی نامه رسمی از بانک 5-
.ارائه مدارک بازنشستگی در صورت نیاز 6-
.اصل و ترجمه رسمی و تائید شده پایان خدمت و یا معافیت متقاضی 7-
.مشخصات کامل و آدرس پستی ،تلفن ،شخص یا ارگان دعوت کننده 8-
.به همراه داشتن مشخصات خانواده 9-
تقاضا و مراحل ویزای موقت دیداری ،دانشجویی و کاری
در این مورد که از تاریخ یازدهم دسامبر  2013متقاضیان ایرانی بین سنین  14تا  79سال ملزم به داده های بیومتریک
خود به عبارتی اثر انگشت و عکس می باشند ،بایستی از مرکز ویزا واک یا وی اف سی در آنکارا وقت الزم را جهت
بیومتریک اخذ نمایند .برای این کار فرمهایی از قبل بصورت فارسی تهیه شده که بعد از پرکردن و ارسال آن به آنکارا
توسط ما و در پی آن حضور متقاضی و انجام عملیات الزم در آنکارا ،به ایران بازگردانیده می شود و در صورتی که
بخش ویزا درخواست پاسپورت مسافر نماید ،بایستی اصل پاسپورت +ایمیل سفارت که قبالً بعد از ارسال اولیه مدارک
دریافت گردیده +وکالتنامه امضاء شده که نمونه آن داده خواهد شد ،و سایر مدارک را به ما تحویل داده تا اقدام الزم طی
روز کاری در این رابطه انجام پذیرد .توصیه می گردد از آنجائیکه برای ارائه مشخصات بیومتریک خود نیاز به 7
.حضور در مرکز واک خواهید داشت از مراجعه مستقیم به بخش ویزا اجتناب نمائید
مدارک الزم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی ،اقدام از وی اف سی در آنکارا
.اعالم رنگ چشم و میزان قد 1-
.دو قطعه عکس پشت نویسی شده به زبان انگلیسی 2-
.وکالتنامه امضاء شده 3-
.نام متقاضی در قسمت مربوطه نوشته شود -
.نام کسی که به او وکالت میدهید خالی بماند -
.امضاء مطابق با امضای روی پاسپورت باشد -
 B.یا  Fیا  Eکپی ایمیل ارسالی سفارت ویتنامیبه متقاضی همراه با کد و شماره شروع شده با حروف 4-
مدارک الزم برای ویزای غیر مهاجرتی اقدام از سفارت ویتنامیدر آنکارا
شروع  Sیا  Wیا  Vموارد  3و  4از مدارک ویزا مهاجرتی رعایت شود .به استثناء ایمیل ارسالی که با حروف
.می شود
مدارک الزم برای تعویض پاسپورت گذرنامه ویتنامیاقدام از سفارت ویتنامیدر آنکارا
حضور متقاضی در آنکارا الزامی است در صورتی که متقاضی بعد از مکاتبه با سفارت ویتنامیموافقت انجام غیر
.حضوری را بگیرد طبق پروسه زیر قابل اجرا است
:اگر متقاضی زیر  16سال باشد به تشخیص سفارت دو حالت وجود دارد 1-
.الف -کفیل یا پدر شخصا ً به سفارت ویتنامیدر آنکارا حضور یابد
.ب -می بایست وکالت نامه را پدر یا کفیل امضاء کند
:وکالت نامه امضاء شده 2-
.الف -نام متقاضی در قسمت مربوطه نوشته شود
.ب -نام کسی که به او وکالت میدهید خالیی بماند
.ج -امضاء مطابق یا امضاء روی پاسپورت باشد
.ذکر مدت زمان تمدید پاسپورت الزامی است 3-
.دو قطعه عکس 4-
.پاسپورت قبل گذرنامه ویتنامی 5-
.تکمیل کامل فرم مربوطه 6-
.فیش واریزی 7-

مدارک الزم برای تعویض کارت پی آر اقدام از سفارت ویتنامیدر آنکارا
ضمن رعایت کلیه مدارک ذکر شده در تعویض پاسپورت به استثناء مورد پنجم ،اصل کارت پی ان آر و یا پاسپورت
.ایرانی الزم است
مدارک الزم برای تراول داکیومنت اقدام از سفارت ویتنامیدر آنکارا
ضمن رعایت کلیه مدارک ذکر شده در تعویض پاسپورت گذرنامه ویتنامیبه استثناء مورد سوم و پنجم ،تکمیل و امضاء
 (.تی چهار) الزامی است  + T4اصل فرم
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