راهنمای تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاس جهت صدور روادید ورود با حق کار
صدور روادید ورود با حق کار

 - 1دسخًاست وتبی واسفشما مبىی بش دسخًاست طذيس سيادیذ يسيد با حك واس با امضاء ي مُش مجاص واسفشما
 - 2تىمیل سٍ وسخٍ فشم اطالػات فشدی با امضاء ي مُش مجاص واسفشما
- 3تىمیل دي وسخٍ فشم اطالػات شغلی با امضاء ي مُش مجاص واسفشما
 - 4تىمیل یه وسخٍ فشم اطالػات واسفشما با امضاء ي مُش مجاص واسفشما
- 5سٍ لطؼٍ ػىس  3*4تبؼٍ مًسد وظش
 - 6تظًیش سيصوامٍ سسمی مبىی بش آگُی تاسیس ي آخشیه تغییشات آن (ششوتُایی وٍ داسای سابمٍ لبلی دس
اداسٌ ول می باشىذ  ،ضمیمٍ ومًدن تظًیش آخشیه تغییشات سيصوامٍ سسمی الضامی است ).
 - 7تظًیش پشياوٍ صواشًیی طادسٌ تًسط يصاست وشًس ي یا یىی اص استاوذاسیُای وشًس  ،شىاسىامٍ  ،سىذ
اصدياج ي اطل شىاسىامٍ جُت سؤیت بشای آوذستٍ اص اتباع خاسجی وٍ داسای َمسش ایشاوی می باشىذ .
- 8فشم تؼُذ واسفشما
 - 9تاییذیٍ اص اسگان یا وُاد ديلتی ریشبط دس خظًص آوذستٍ اص دسخًاستُایی وٍ ویاص بٍ اسائٍ تاییذیٍ داسوذ
اص جملٍ  :يصاست طىؼت  ،مؼذن ي تجاست

–ومیتٍ ملی المپیه ي یا فذساسیًن مشبًطٍ – يصاست وفت –

ساصمان سشمایٍ گزاسی (مجًص سشمایٍ گزاسی خاسجی ) ي ...

تبصزه :
بشای آوذستٍ اص اتباع خاسجی وٍ بٍ مىظًس وظب ي ساٌ اوذاصی دس بخش طىایغ ي واسخاوجات
خظًطی ي تحت پًشش  ،ػاصم وشًس جمًُسی اسالمی می باشىذ ػاليٌ بش مذاسن فًق  ،مذاسن
صیش ویض ضشيسی می باشذ :
 - 1یه وسخٍ تظًیش لشاسداد خشیذ ماشیه آالت
 - 2یه وسخٍ تظًیش بشي سبض تشخیض ماشیه آالت اص گمشن
- 3یه وسخٍ تظًیش مًافمت اطًلی ي یا پشياوٍ بُشٌ بشداسی

تذکزات مهم :
 - 1واسفشما مىلف است حذاوثشیه ماٌ پس اص يسيد تبؼٍ بٍ وشًس  ،مذاسن الصم جُت طذيس پشياوٍ واس يی
سا بٍ اداسٌ ول اسائٍ ومایذ  .بذیُی است دس طًست تاخیش  ،طبك مادٌ

 181لاوًن واس جمًُسی اسالمی

ایشان ػمل خًاَذ گشدیذ .
 - 2ششوتُای بخش پشيطٌ الصم است ابتذا ومًداس ساصماوی پشسىل خاسجی خًد سا َمشاٌ یه وسخٍ اص تظًیش
لشاس داد مىؼمذٌ وٍ حايی مًضًع لشاسداد  ،تاسیخ ششيع ي خاتمٍ لشاسداد  ،بشوامٍ آمًصشی  ،تؼییه دسطذ
ویشيی واس خاسجی ي ایشاوی ي امضای طشفیه باشذ سا اسائٍ ومایىذ .
- 3جُت ابطال سيادیذ  ،اسائٍ دسخًاست وتبی واسفشما با روش آخشیه شماسٌ سيادیذ الضامی است .

