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مقدمه :

یکی از اهداف واالی حوزههای علمیه تعامل و همفکری با اندیشمندان ،بزرگان و صاحبان ادیان و فرق جهان است که در سایه
این تعامالت وبا دعوت از متفکران و صاحب نظران در مذاهب گوناگون می توان دین مبین اسالم ،معارف ناب مکتب اهل بیت
و ظرفیت ها و توانمندی های حوزه های علمیه و حوزویان را به آنان شناساند
بدین منظور و با هدف فرهنگ سازی و تقویت فعالیتهای بین المللی در میان حوزویان و نیز تسهیل ارتباطات با نخبگان جهان
مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه به عنوان متولی بین المللی حوزه های علمیه اقدام به درخواست روادید ویژه
موسسات  ،مراکز و نهادهای حوزهای می نماید.
بیان چند نکته در درخواست روادید ضروری می باشد که عبارتند از:
 -1درخواست روادید صرفا ویژه نهادهای حوزوی می باشد.
 -2زمان تحویل اطالعات و مدارک برای میهمانان آمریکائی حداقل  2ماه پیش از سفر و برای میهمانان سایر کشورها
حداقل یک ماه خواهد بود.
 -3کلیه اطالعات و مدارک بایستی به صورت کامل و براساس مفاد این راهنما تکمیل و فایل آن به صورت حضوری به
دفتر مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه تحویل و در سامانه اتوماسیون ثبت گردند.
 -4هرگونه تاخیر در اخذ درخواست روادید به واسطه نقص اطالعات و مدارک برعهده نهاد حوزوی متقاضی می باشد.
 -5صدور شماره رفرنس از اختیارات وزارت خارجه می باشد و مرکز فقط درخواست روادید را صادر می نماید و رد یا
قبول درخواست صرفا توسط بخش روادید آن وزارت خانه صورت می پذیرد.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن  02535255520داخلی  134تماس حاصل فرمائید.
مدارک الزم :

 -1ارائه نامه درخواست ارگان متقاضی در سربرگ رسمی (بر اساس نمونه ضمیمه شماره  ) 1به همراه فایل ورد آن
 -2تکمیل فایل اکسل پیوستی به زبان انگلیسی به صورت دقیق و کامل برای میهمانان( فایل ضمیمه شماره )2
 -3برنامه کامل سفر میهمانان به همراه زمان بندی و مکان برنامه ها
 -4فایل تصویر گذرنامه میهمان (مطابق با مشخصات ارائه شده در راهنما)
 -5فایل عکس پرسنلی میهمان(مطابق با مشخصات ارائه شده در راهنما)
 -6در صورت برگزاری همایش ارائه فایل همایش یا پوستر آن
 -5رزومه فارسی میهمانان انگلیسی ،کانادایی
 -5تکمیل فرم شماره  2توسط میهمانان آمریکائی ( فایل ضمیمه شماره )3
 -2تکمیل فرم اتباع برای میهمانان آمریکائی توسط درخواست کننده ( فایل ضمیمه شماره )4
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نکات مهم در زمینه تکمیل پیوست شماره  ( 2فایل اکسل):

 اطالعات متقاضی روادید بایستی منطبق بر اطالعات گذرنامه وی وارد گردد و در صورتی که متقاضی دارای نام میانی در
گذرنامه خود می باشد آن را بعد از نام وارد نمائید.
 در صورت که گذرنامه متقاضی فاقد نام فامیلی بوده (نام متقاضی چند بخشی است) ،بخش اول نام وی را در فیلد نام وارد
کرده و مابقی بخش ها را در فیلد نام خانوادگی وارد نمایید.
 تاریخ های درخواستی میالدی بایستی به صورت تاریخ روز و سال به عدد و ماه براساس نام ماه قید شود.
 گذرنامه باید حداقل در  6ماه آینده معتبر باشد .
 اطالعات تماس متقاضی باید مربوط به فرد متقاضی روادید (مهمان) بوده و با دقت وارد گردد .از این اطالعات
جهت بررسی درخواست شما استفاده می گردد .در صورتی که اطالعات میزبان قید شود درخواست ها رد
خواهد شد.
 در وارد کردن پست الکترونیکی متقاضی روادید دقت الزم را مبذول گردد .
 اطالعات محل اقامت متقاضی در ایران را به طور دقیق مشخص نمایید .
 لطفا محل اخذ روادید مورد نظر خود را به صورت دقیق مشخص نمایید و توجه داشته باشید که محل اخذ روادید یکی از
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران است که متقاضی روادید باید مدارک خود را جهت دریافت روادید تحویل دهید .
 مدت روادید و نوع ورود ممکن است در طی فرایند بررسی تغییر نماید .
مشخصات عکس پرسنلی

اسکن عکس پرسنلی باید :
 رنگی باشد .عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود .
 با فرمت  jpgیا  jpegباشد و حجمی معادل یا کمتر از  500کیلو بایت و بیشتر از
 10کیلو بایت داشته و بصورت عمودی باشد.
 رزولوشن ( 400حداقل عرض) در ( 600حداقل ارتفاع) پیکسل بوده و دارای پس
زمینه کامال یک دست و روشن باشد.
 باید در  6ماه گذشته گرفته شده باشد به نحوی که با ظاهر کنونی مطابقت داشته
باشد .تغییراتی مانند ریش و امثالهم به عنوان تغییر چهره محسوب نمی گردد
 به غیر از لباس های مذهبی که بصورت روزانه استفاده می شود ،عکس های با لباس یونیفرم مورد قبول نخواهد بود .
 استفاده از عینک در عکس قابل قبول نیست.
تبصره :1عکس های که از روی گذرنامه ،گواهینامه رانندگی و امثالهم اسکن می شوند مورد قبول نیست.
تبصره :2عکس هایی که با استفاده از گوشیهای همراه و با کیفیت پایین تهیه گردیدهاند رد خواهند شد .
نکته مهم :
افزایش کیفیت و یا اعمال تغییرات بر روی چهره از طریق نرم افزارهای دیجیتالی به هیچ نحوی مورد قبول نمی
باشد و پ ذیرش اسکن عکس پرسنلی شما بر عهده نمایندگی جمهوری اسالمی ایران که برای دریافت روادید انتخاب
می کنید می باشد.
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مشخصات تصویر صفحه اول گذرنامه

اگرچه پذیرش اسکن صفحه اول گذرنامه بر عهده نمایندگی جمهوری اسالمی ایران که برای دریافت روادید انتخاب می کنید
می باشد ،لکن سامانه اسکن هایی که موارد زیر را رعایت نکرده باشند آپلودنخواهند شد.
اسکن صفحه اول گذرنامه باید :
 رنگی باشد .عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود .
 با فرمت  jpgیا  jpegباشد دارای حجم معادل یا کمتر از  500کیلو بایت وبیشتر  10کیلو بایت باشد .
 بصورت افقی( به نحوی که عرض تصویر بزرگتر از ارتفاع آن ) با رزولوشن ( 500حداقل عرض) در ( 600حداقل ارتفاع)
پیکسل بوده و فقط شامل صفحه اول باشد .
 لبه های صفحه موازی باشد و همه نوشته روی آن کامال مشخص باشد .هرگونه لک که باعث مخدوش شدن نوشته ها
شود ممکن است باعث رد شدن درخواست گردد .
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