کشُض

آرستایجان

سَعیً

وُع َیعا

تحُیل

مساضک الظم

تطاوعیت ؼیىگل

2ضَظ کاضی

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+تسویه کامل

تطاوعیت زتل

2ضَظ کاضی

 40ضَظي تُضیؽتی
عازی
 40روزه توریستی
فوری

3ضَظ کاضی
1ضَظ کاضی

توریستی دبل

3ضَظ کاضی

 3ماًٌ تجاضی
ؼیىگل عازی
 3ماًٌ تجاضی
ؼیىگل فُضی
 3ماًٌ تجاضی زتل
عازی
 3ماًٌ تجاضی زتل
فُضی
یکؽالً
(90ضَظالامت)
یکؽالً
120ضَظالامت
یکؽالً
180ضَظالامت

3ضَظ کاضی

( در صورتی که برای همراه ویزا الزم است
ذکر شود +عکس همراه)

لطفا ً بعد از ورود به کشور آذربایجان
در صورت اقامت بیش از  3روز تا قبل از
72ساعت جهت ثبت اقامت(ریجستر)به دفاتر آسان
خدمت در باکو مراجعه یا از
طریق اینترنت جهت ریجستر خود اقدام نمایید ،در
غیراینصورت در هنگام خروج
از کشورآذربایجان دچار مشکل و جریمه خواهید شد .

1ضَظ کاضی
3ضَظ کاضی
1ضَظ کاضی
3ضَظ کاضی
3ضَظ کاضی
3ضَظ کاضی

 14سَصي تُسیغتی عادی

7ضَظ کاضی

 14سَصي تُسیغتی فُسی

2ضَظ کاضی

یکماًٌ تُسیغتی عادی

7ضَظ کاضی

یک ماًٌ تُسیغتی فُسی

2ضَظ کاضی

3ماًٌ تجاسی عیىگل
عادی

20ضَظ کاضی

3ماًٌ تجاسی عیىگل
فُسی
 3ماًٌ تجاسی دتل عادی

15ضَظ کاضی
20ضَظ کاضی

 3ماًٌ تجاسی دتل فُسی

15ضَظ کاضی

یکغالً

25ضَظ کاضی

اصل پاسپورت امضا شده+یک قطعه عکس +تسویه
کام ل  +مشخصات فردی
تلیظ ضفت َ تطگشتOK
<<جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامیست>>

(ویزا طبق بلیط صادر می شود)
آزمایش  +HIVهماهنگی جهت مصاحبه
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی  48ساعت در
اداره پلیس ریجستر شود .

اَکطایه
تُسیغتی یکماًٌ

اصتکغتان

25ضَظ کاضی

14ضَظ تُضیؽتی

یک ماًٌ تجاضی

 1ماًٌ تُضیؽتی عازی

اصل پاعپُست+کپی ؽىاعىامً +دَ قطعً عکظ 4*6
تلیظOKؽذي
چک ضماوت  5000000تُمان +گشدػ حغاب  3ماي اخش تاوکی تً
اوگلیغی تا حذاقل  15/000/000تُمان +وام دس پشیىت مطاتق
پاعپُست تاؽذ+گُاٌی اؽتغال تً کاس یا جُاص کغة+
مذت اعتثاس َیضا=مذت اقامت
َیضا طثق تلیظ صادس می گشدد
) مصاحثً الضامیغت)

10ضَظ کاضی

10ضَظ کاضی

7ضَظ کاضی

افغاوؽتان
1ماًٌ تُضیؽتی فُضی

اصل پاؼپُضت  2+لطعً عکػ+
ضظضَ ٌتل
گُاٌی اشتغال کاض +تؽُیً کامل
مؽافط تایس زض صُضت عسم الامت زض
ٌتل طی 48ؼاعت زض ازاضي پلیػ
ضیجت شُز
سصسَ ٌتل حتما تایذ تُعظ ایه اژاوظ
) اوجام گیشد)

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ 4*3
 +گُاٌی ؼالمت

 2ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ 4*3
 +کپی شىاؼىامً  +مصاحثً

پاکؽتان
1ماًٌ تُضیؽتی

10ضَظ کاضی

ٌىگ کىگ

لعالؽتان

دتل تُسیغتی

30ضَظ کاضی

تُسیغتی  1ماًٌ عادی

15ضَظ کاضی

تُسیغتی  1ماًٌ فُسی

10ضَظ کاضی

تُسیغتی  2ماًٌ دتل

15ضَظ کاضی

تجاسی  30سَصي

15ضَظ کاضی

 90سَصي عً تاس َسَد

لطلیعؼتان

تاجیکؽتان

 15ضَظي تُضیؽتی عازی
 15ضَظي تُضیؽتی فُضی

15ضَظکاضی

اصل پاؼپُضت  1+لطعً عکػ+
ضظضَ تلیظ +آزضغ َ تلفه محل
الامت زض لعالؽتان +تؽُیً کامل
مؽافط تایس زض صُضت عسم الامت زض
ٌتل طی 48ؼاعت زض ازاضي پلیػ
ضیجت شُز
زض َیعای 2ماًٌ َ 3ماًٌ زض ٌط تاض
َضَز 30ضَظ اجاظي الامت
زاضز+تکمیل فطم مطتُطً +زضَیعای
تجاضی  6ماًٌ مُلتی جمع مست
الامت  60ضَظ می تاشس

 20-15ضَظ کاضی

 30ضَظي تُضیؽتی عازی
30ضَظي تُضیؽتی فُضی

 20-15ضَظ کاضی

 30ضَظي تجاضی

 15ضَظ کاضی

تُضیؽتی عازی
تُضیؽتی فُضی
تُضیؽتی زتل عازی
تُضیؽتی زتل فُضی
زاوشجُیی
یک ماًٌ تجاضی
ؼً ماًٌ زتل

کپی ضوگی پاؼپُضت  2+لطعً عکػ
 4*3ضوگی تا ظمیىً ؼفیس+ماوسي
حؽاب تاوکی اظ 15/000/000
تُمان تً تاال
مشرصات فطزی  +تؽُیً کامل+
گُاٌی تمکه مالی +گُاٌی اشتغال
تً کاض تطجمً شسي +امضای فطم
مطتُطً

3-7ضَظ کاضی
3-7ضَظ کاضی
7ضَظ کاضی
7ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  +عکػ

اصل پاؼپُضت 2+لطعً عکػ
مشرصات فطزی  +تؽُیً
کامل+زاوشجُیی :اؼکه کاضت
زاوشجُیی +اؼکه لطاضزاز تا زاوشگاي
+اصل لطاضزاز تا شطکت مطتُطً
(تجاضی)

گطجؽتان
1ماًٌ تُضیؽتی

 7ضَظ کاضی

تُضیؽتی عازی َ فُضی (تا ٌتل)
تً تعساز شة ٌای الامت
لالة پکیج تُض

7ضَظ کاضی

تالضَغ

تطکمىؽتان

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ +
ضظضَ تلیظ َ ٌتل  +تیمً وامً
مؽافطتی

اصل پاعپُست؛دَ قطعً عکظ 4*6
تلیظOKؽذي
چک ضماوت  5/000/000تُمان +تغُیً
کامل
مذت اعتثاس َیضا=مذت اقامت
الامت تیؼ اص  5سَص مغتلضم ثثت اقامت
دس اداسات دَلتی می تاؽذ دس غیش ایه
صُست ٌىگام خشَج اص تالسَط جشیمً
می گشدد

َیعا طثك تلیظ صازض می گطزز َ
جٍت َیعای فُضی  30$اضافً می
گطزز
تطای اذص َیعای تجاضی معطفی وامً
شغلی العامیؽت

مٍمان
طثك تاضید زضذُاؼتی

15ضَظ کاضی

تُضیؽتی عازی

20ضَظ کاضی

تُضیؽتی ویمً فُضی

15ضَظ کاضی

تُضیؽتی فُضی

10ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  2+لطعً عکػ 6*5
تؽُیً کامل
جٍت ضیجؽتط زض تطکمىؽتان ضظضَ
ٌتل َاضایً  2لطعً عکػ 6*5
العامیؽت

تایلىس

تُضیؽتی ؼیىگل
3ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت +یک لطعً عکػ
تمام ضخ ضوگی +کپی شىاؼىامً
+مشرصات فطزی +تلیظ +تؽُیً
کامل+کپی کاضت ملی
حضُض مؽافط زض ایطان العامیؽت

تُضیؽتی زتل

چیه

تُسیغتی گشٌَی عادی

7ضَظ کاضی

تُسیغتی گشٌَی فُسی

3ضَظ کاضی

تُسیغتی اوفشادی عادی

7ضَظ کاضی

تُسیغتی اوفشادی فُسی

3ضَظ کاضی

تجاسی اوفشادی عادی

12ضَظ کاضی

تجاسی اوفشادی فُسی

10ضَظ کاضی

تجاسی  3ماًٌ عادی دتل

8ضَظ کاضی

تجاسی  3ماًٌ فُسی دتل

5ضَظ کاضی

تجاسی  6ماًٌ فُسی مُلتی

8ضَظ کاضی
تجاسی یکغالً فُسی

کطي جىُتی

یک ماًٌ تجاسی

یک ماًٌ تُسیغتی

15ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت (زاشته 3صفحً ذالی
العامیؽت)
 2لطعً عکػ ضوگی  4*6تمام ضخ تا
ظمیىً ؼفیس تمام ضخ تسَن عیىک +
مشرصات کامل فطزی( آزضغ مىعل
َ محل کاض +شماضي تماغ ثاتت
ٌَمطاي (شکط کسپؽتی العامیؽت)
کپی شىاؼىامً صفحً اَل َ زَم +
تؽُیً کامل
زض صُضت زاشته َیعای چیه زض
پاؼپُضت لثلی اضؼال شُز
جٍت َیعای ؼً ماًٌ زتل تایس زَ
َیعای لثلی َ جٍت َیعای 6ماًٌ
تایس چٍاض َیعای لثلی زض پاؼپُضت
تاشس
َیعای گطٌَی حسالل تایس 5وفط تاشس .
مؽُلیت صسَض تلیت َ ضظضَ ٌتل
َ ......لثل اظ صسَض َیعا تً عٍسي
مؽافط می تاشس َاژاوػ مؽُلیتی
وساضز .

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ +
تطجمً ضؼمی شىاؼىامً  +جُاظ
کؽة یا گُاٌی اشتغال تً کاض
پطیىت حؽاب تاوکی  +چک ضماوت

ژاپه
 14سَصي تُسیغتی

10ضَظ کاضی

اوسَوعی
تُسیغتی

5ضَظ کاضی

تایُان
تجاسی

َیتىام

7ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت امضا شسي 2 +لطعً
عکػ  +کپی تمام صفحات شىاؼىامً
+
پطیىت حؽاب تاوکی  +چک ضماوت
+ +ضظضَ تلیظ َ ٌتل

اؼکه پاؼپُضت َ 2لطعً عکػ4*3
 +معطفی وامً شغلی تً التیه +جُاظ
کؽة+ضَظوامً ضؼمی +گطزؾ
حؽاب +وامً تمکه مالی

اصل پاؼپُضت امضا شسي 2 +لطعً
عکػ  + 4*6کپی کاضت ملی َ
شىاؼىامً  +ضظضَ تلیت+
پطیىت حؽاب تاوکی  +گُاٌی اشتغال
تً کاض

 7سَص تُسیغتی

12ضَظ کاضی

 14سَصي تُسیغتی

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ 5*4
 +پطیىت حؽاب تاوکی +تطجمً
ضؼمی شىاؼىامً  +جُاظ کؽة یا
گُاٌی اشتغال تً کاض+ضظضَ تلیظ َ
ٌتل

ٌىس

یک ماًٌ تُسیغتی فُسی

 2ضَظکاضی

یک ماًٌ تُسیغتی عادی

15ضَظ کاضی

تطظیل
 15سَصي تُسیغتی

20ضَظ کاضی

مکعیک

مُلتی

10ضَظ کاضی

کُتا
 30سَصي تُسیغتی

7ضَظ کاضی

اصل پاعپُست امضاداس 2+قطعً عکظ
 (4*3مؾاتً پاعپُست وثاؽذ) سصسَ تلیظ
 +کپی صفحً اَل َ دَم ؽىاعىامً  +فشم
اطالعات  +حضُس مغافش جٍت اوگؾت
وگاسی الصم ٌَضیىً جذا اخز می گشدد

مصاحثً
اصل پاؼپُضت  3+لطعً عکػ
 +4*3تطجمً ضؼمی شىاؼىامً ؼىس
ملکی  +جُاظ کؽة یا گُاٌی اشتغال
تً کاض
پطیىت حؽاب تاوکی  +ضظضَ تلیظ َ
ٌتل

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ ؼىس
ملکی  +تطجمً ضؼمی شىاؼىامً +
جُاظ کؽة یا گُاٌی اشتغال تً کاض
پطیىت حؽاب تاوکی  +چک
ضماوت +ضظضَ تلیظ َ ٌتل
مصاحثً

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ +
تطجمً ضؼمی جُاظ کؽة یا گُاٌی
اشتغال تً کاض
پطیىت حؽاب تاوکی  +تیمً وامً
مؽافطتی

تُوػ
تُسیغتی
طثق تاسیخ دسخُاعتی

17ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  2+لطعً عکػ +کپی
شىاؼىامً  +تلیظ َ ضظضَ ٌتل
+تکمیل فطم مشرصات

اصل پاؼپُضت  3+لطعً عکػ
 +4*3تطجمً ضؼمی شىاؼىامً ؼىس
ملکی  +جُاظ کؽة یا گُاٌی اشتغال
تً کاض
پطیىت حؽاب تاوکی  +ضظضَ تلیظ َ
ٌتل  +چک ضماوتی

افطیمای جىُتی

تُسیغتی
طثق تاسیخ دسخُاعتی

7ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  2+لطعً عکػ +کپی
جُاظ کؽة +کپی شىاؼىامً +تؽُیً
کامل

تىگالزؾ

ؼىگاپُض

یک ماًٌ تجاسی

10ضَظ کاضی

تُسیغتی دتل عادی

18ضَظ کاضی

تُسیغتی دتل فُسی

ضَظ کاضی

تُسیغتی یک ماًٌ
دس قالة تلیظ َ+یضا ٌ+تل

8ضَظ کاضی

کپی کاست ملی َ ؽىاعىامً َ پاعپُست
+گشدػ حغاب  3ماي اخش تاوکی تً
اوگلیغی حذاقل  10/000/000تُمان +
چک ضماوت ؽخص ثالث
 5/000/000تُمان +تشجمً مذسک ؽغلی َ
وغثتی 2+قطعً عکظ + 4*3اصل
پاعپُست تا  7ماي اعتثاس +تیمً مغافشتی
( سصسَ تلیظ َ ٌتل تایذ اص طشیق ایه اژاوظ
تاؽذ)

 14سَصي عادی

7-6ضَظ کاضی

اصل َ کپی پاؼپُضت  +چک ضماوت+
تغُیً کامل

14سَصي فُسی

5-3ضَظ کاضی

مثىای محاعثً سَص کاسی جٍت اقذام َیضا اص
سَص تعذ دسیافت مذاسک خُاٌذ تُد

14سَصي تاپ اسجىت

2ضَظ کاضی

یک ماًٌ عادی

6ضَظ کاضی
3ضَظ کاضی

اوسَوعی

زتی

اؼکه ضوگی عکػ َ پاؼپُضت PGP
تا فطمت
زض یک فایل تطای ٌط مؽافط جساگاوً
+مشرصات فطزی +تؽُیً کامل
(زَ تاض َضَز یعىی زض ٌط تاض َضَز
14ضَظ الامت )

یک ماًٌ فُسی

عمان
تُضیؽتی

 3ضَظ کاضی

زض لالة تُض اضایً می گطزز
اؼکه پاؼپُضت +شىاؼىامً َ
عکػ + 4*6ضماوتىامً تاوکی

عطاق

یکماًٌ تُضیؽتی

4ضَظ کاضی

َضَزی ایطان
یک ماًٌ

 10ضَظ کاضی

فیلیپیه
یک ماًٌ تُسیغتی

10ضَظ کاضی

اصل پاؼپُضت  2 +لطعً عکػ
4*3

اؼکه پاؼپُضت مٍمان  +اؼکه
شىاؼىامً َ کاضت ملی میعتان
+اطالعات مؽافط +تؽُیً کامل

اصل پاؼپُضت1+لطعً
عکػ+پطیىت حؽاب تاوکی +
ضظضَ تلیت ٌَتل+مصاحثً
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