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 سیفجناب آقای 

 تشکلهامعاون محترم امور 

 

 موضوع: صدور روادید بدون برچسب ) الکترونیک (
 

 با سالم و احترام؛

وفق مرحلااا   دباااد صااادور روادباااد الکترونیااا( ) بااادون بر سااا  ( در اباااا ینابااات بااا  ا ااارای مااا

ای ارودگاه هاااابااا  کلیااا  فااااه هاااای اماااام خمینااای ) ره (، م اااهد مقاااد ، شااایرا  و لااا وم ت مااای   ن افرودگااا

باااین المللااای در داخاااد و نمابنااادگی هاااای رجاجاباااران در خاااارر ا  ک اااور، بااا  اطاااال  مااای رسااااند ا  تاااارب  

ابااان طااارل در کلیااا  فرودگااااه هاااای باااین المللااای و هم.ناااین نمابنااادگی هاااای رجاجاباااران در   ااار  01/06/97

 خارر ا  ک ور تسری خواهد بافتجو یمان ا رابی و ب  تدربج ب  نمابندگی های دبگر رجاجابران در 

دساااتور فرمابیاااد نسااابت بااا  ان کاااا  ماااوارد  باااد بااا   نان.ااا  لاااما مو ااا  امتناااان خواهاااد باااود 

 ا دام مقتضی مبمول فرمابندج ،ب  شرل  بد تشکلهای وابسته به اتاق ایران

 جروادبد بدون بر س  در ابن مرحل  فقط در موارد  بد صادر می شود:1

بکباااار ورود (،  هاااانگردی ) بکباااار ورود (،  باااارتی ) بکباااار ورود (، خاااانواده ) بکباااار روادباااد هاااای ورود ) 

 ورود ( و سالمت

ج بااارای اتبااااا  ک ااااورهای  مربکاااا، انگلاااایس، کانااااادا، اف،انساااتان، پاکسااااتان، اردن، کلمبیااااا، باااانگالد  و 2

 سومالی بر س  روادبد صادر و در گمرنام   نان درر می گرددج
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 ااااد شاااده و در اختیاااار  A4روادباااد بااادون بر سااا  روادباااد الکترونیااا( بااار روی بااار  ج در هنگاااام صااادور 3

متقاضاای  اارار خواهااد گرفااتج اباان باار  ماای بابساات تااا پابااان ساافر در اختیااار متقاضاای بااا ی مانااده و مهاار 

 ورود و خرور توسط پلیس نی  در  ن بر  درر خواهد شدج

مراکااا  خااادماتی ا   بیاااد: هتاااد هاااا، بیمارساااتانها و جججج در  ،ج مرا اااس رسااامی خ اااوی هاااوابی باااین المللااای4

 –در  سااامت ) ت یاااین وضااا یت درخواسااات   Evisa.mfa.ir صاااورر ضااارورر باااا مرا  ااا  بااا  ساااابت : 

Check Application Status  و باااا وارد کاااردن کاااد رهگیاااری و باااا شاااماره گمرنامااا  و تاااارب  تولاااد )

 بد متقاضی را راستی   مابی کنندجشماره گمرنام  و  در  ابمید می توانند رواد

ال م بااا   کااار اسااات هم ماااان باااا ا ااارای روادباااد الکترونیااا( ) بااادون بر سااا  ( صااادور روادباااد باااا 

کماکاااان ا  ساااوی نمابنااادگی هاااا ادامااا   2و هم.ناااین بناااد  1بر سااا  در ناااو  روادباااد صاااادره  یااار ا  بناااد 

 داشت  و تا ایالم ب دی دارای ایتبار می باشدج

  جف
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