به اطالع مى رساند كه ارائه مدارك براى دريافت ويزاى روسيه در سركنسولگرى روسيه در اصفهان
فقط در صورت درخواست قبلى قرار مالقات از روى سايت  isfahan.kdmid.ruانجام مى گردد.
از اشخاصى كه از قبل قرار مالقات فوق را درخواست نكرده اند مدارك پذيرفته نمى شود.
انواع ويزا ها به فدراسيون روسيه
اتباع خارجی از جمله اتباع جمهوری اسالمی ايران قبل از سفر به فدراسيون روسيه ملزم به دريافت
ويزای روسيه می باشند.
با توجه به هدف و مدت زمان سفر ويزاهای مختلفی وجود دارد از جمله:
• ويزای توريستی TOURIST VISA
• ويزای تجاری BUSINESS VISA
• ويزای بشردوستانه HUMANITARIAN VISA
• ويزای شخصی PRIVATE VISA
• ويزای کار VISA FOR JOB
• ويزای تحصيلی EDUCATIONAL VISA
• ويزای ترانزيتTRANSIT VISA TR2

موضوع مهم! در صورتی که شما دارای دو و يا بيش از دو گذرنامه معتبر هستيد خواهشمند است تا قبل
از ارائه مدارک اطمينان حاصل کنيد که ويزای معتبر در مدرک ديگری وجود ندارد.
توجه! موسسه و اداره امور کنسولی می تواند خواستار ارائه مدارک تکميلی برای تنظيم ويزاء شود ،از
شما برای مصاحبه دعوت نمايد يا زمان تنظيم ويزاء را افزايش دهد.
تمامی هزينه ها و عوارض به دالر و به صورت نقد پرداخت می شوند.
ویزای توریستی
ويزای عادی توريستی که برای اتباع ايران ،اتباع ديگر کشورها و اشخاص بدون تابعيت برای حضور
کوتاه مدت در فدراسيون روسيه با اهداف ذکر شده در ذيل تنظيم می شود:
توريزم (بازديد از رويدادهای فرهنگی ،گشت و گذار و آشنايی با مهمان نوازی)؛
انجام مذاکرات کوتاه مدت کاری؛
حضور در نمايشگاه ها و مزايده ها؛
گذراندن معاينات پزشکی و يا درمان؛
حداکثر زمان حضور در فدراسيون روسيه به ويزای توريستی –  30روز:
ويزای توريستی برای ورود يکباره يا دوباره به فدراسيون روسيه صادر می شود.

ويزای توريستی دوباره فقط در مواردی به تبعه خارجی داده می شود که طبق مدارک در زمان حضور
در فدراسيون روسيه بازديد از کشورهای مجاور (کشورهای سابق اتحاد جماهير شوروی (کشورهای
مشترک المنافع ،کشورهای حوزه دريای بالتيک)) يا کشورهايی که بازگشت از آن ها از طريق
فدراسيون روسيه صورت می گيرد (به عنوان مثال چين ،مغولستان) برای وی تعيين شده باشد .به همين
خاطر مسير مشابه بايد در کوپن توريستی ذکر شود (يا در تاييديه پذيرش توريست خارجی صادر شده
توسط سازمان روسی پذيرنده).
توجه! در صورتی که شما تبعه ايران محسوب نمی شويد از شما خواهشمنديم تا الزاما مربوط به بسته
مدارک،تعرفه های عوارض کنسولی و زمان های تنظيم ويزاء در سايت اداره امور کنسولی روسيه در
کشور خود را ذکر نماييد.
برای اخذ ویزای عادی یکباره یا دوباره توریستی الزم به ارائه مدارک ذکر شده در ذیل می باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تاييديه مربوط به پذيرش توريست خارجی به شکل تعيين شده که توسط شرکت توريستی روسيه
تنظيم شده است؛
بليط همراه با تاريخ های تاييد شده ورود و خروج از روسيه .تاريخ بليط بايد مطابق با تاريخ های
موجود در تاييديه باشد.
گذرنامه ای که در آن دو صفحه سفيد برای ويزاء وجود دارد و به مدت  6ماه پس از پايان تاريخ
اعتبار ويزاء دارای اعتبار می باشد.
کپی صفحات گذرنامه همراه با اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) .اين صفحه گذرنامه شامل
اسم ،تاريخ تولد ،شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار و عکس صاحب گذرنامه می باشد.
فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکس گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
دفترچه بيمه خدمات درمانی در فدراسيون روسيه معتبر می باشد و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء
می باشد.

ویزای تجاری
ويزای عادی تجاری برای اتباع ايران ،اتباع ساير کشورها و اشخاص بدون تابعيت برای ورود به
فدراسيون روسيه برای اهداف تجاری (سمينارها ،کنفرانس ها ،مالقات با شرکای کاری ،انجام مذاکرات)
صادر می شود.
ويزاء بر اساس دعوت نامه تنظيم شده توسط وزارت کشور فدراسيون روسيه يا وزارت امور خارجه
فدراسيون روسيه يا برای اشخاص ذکر شد در ذيل صادر می شود:



برای کارفرمايان :بر اساس درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف شخص حقوقی دعوت شده يا
حتی شعب يا نمايندگی های آن ها يا مراجع محلی دولتی فدراسيون روسيه؛
برای رانندگان :بر اساس درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف انجمن اصلی شکت های بين
المللی حمل و نقلی ايران) (ITCA؛

ويزاء يک باره يا دوباره با مدت اعتبار تا  90روز يا حتی چندباره برای مدت تا  5سال خواهد بود .به
همين خاطر ويزای چندباره با مدت اعتبار بيش از  1سال تا  5سال به شرطی صادر می شود که تبعه
ايران در طول مدت دو سال گذشته يک بار از ويزای ساالنه چندباره کاری روسيه خود استفاده کرده
باشد .حضور در فدراسيون روسيه بر اساس ويزای کاری عادی چندباره نمی تواند بيش از  90روز در
طول هر دوره  180روز به طول بيانجامد.

برای اخذ ويزای عادی تجاری يک باره ،دوباره يا چندباره الزم به ارائه مدارک ذکر شده در ذيل می
باشد:
 .1دعوت نامه ورود به فدراسيون روسيه که توسط وزارت کشور روسيه تنظيم شده است ،يا
 .2تصميم وزارت امور خارجه روسيه در رابطه با صدور ويزاء ،يا
 .3برای کارفرمايان :درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف شخص حقوقی يا موسسه دعوت کننده
يا حتی شعب آن ها يا مراجع دولتی يا محلی فدراسيون روسيه.
توجه! به همين خاطر درخواست کتبی بايد شامل اطالعات مربوط به نام ،نام خانوادگی ،تاريخ
تولد ،جنسيت ،تابعيت ،گذرنامه ،زمان يا هدف سفر ،دفعات ويزای درخواستی شخص دعوت شده
باشد و همچنين بايد در آن نام کامل شخص حقوقی و آدرس آن ،نام ،نام خانوادگی ،سمت شخص
امضاء کننده درخواست ،و شماره تلفن آن ذکر شود .در صورتی که شخص دعوت کننده شخص
حقوقی ،موسسه يا حتی شعب آن ها که در فدراسيون روسيه تاسيس شده اند محسوب شود شماره
شناسايی مودی مالياتی ،شماره ثبت تعيين شده طبق قوانين کشور خود بايد ذکر شود .به شخص
حقوقی ،موسسه ،يا حتی شعبات آن يا حتی مراجع دولتی و محلی بايد کپی دعوت نامه به
صورت الکترونيکی به آدرس سرکنسول از آدرس رسمی الکترونيکی خود ارسال شود ،يا
 .4برای رانندگان :درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف انجمن اصلی شرکت های بين المللی حمل
و نقلی ايران  (ITCA).برای اين دسته از اشخاص ويزای چندباره می تواند فقط برای مدت کمتر از
 1سال صادر شود.
 .5گذرنامه ای که در آن حداقل  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود داشته باشد و برای مدت  6ماه از
تاريخ پايان مدت اعتبار ويزاء دارای اعتبار باشد؛
 .6کپی صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) می باشند .اين صفحه
گذرنامه حاوی نام ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار گذرنامه و عکس
صاحب گذرنامه می باشد.
 .7فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
 .9عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکی گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
 .10دفترچه بيمه خدمات درمانی معتبر در تمام طول دوره حضور در فدراسيون روسيه يا حتی در
تمام طول دوره سفر اول (در صورت ويزای دوباره يا چندباره) يا حتی برای مدت حداقل  30روز
و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء.
 .11گواهی عدم ابتال به ايدز عفونی (فقط برای ويزای چندباره).

ویزای بشردوستانه
ويزای بشردوستانه برای اتباع ايران ،اتباع ديگر کشورها و اشخاص بدون تابعيت برای ورود به
فدراسيون روسيه با هدف تعيين ،احياء و تحکيم روابط علمی ،فرهنگی و اجتماعی – سياسی ،انجام
فعاليت های ورزشی ،مذهبی و خيرخواهانه ،و همچنين ارائه کک های بشردوستانه صادر می شود.

اين ويزاء بر اساس دعوت نامه تنظيم شده توسط وزارت کشور فدراسيون روسيه يا حتی بر اساس
تصميم وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه صادر می شود.
ويزاهای بشردوستانه می توانند يک باره يا دوباره با مدت اعتبار تا سه ماه و به صورت چندباره با مدت
اعتبار تا  5سال باشند .به همين خاطر ويزای چندباره با مدت اعتبار بيش از 1سال تا  5سال به شرطی
صادر می شود که تبعه ايران در طول مدت دو سال گذشته يک بار از ويزای ساالنه چندباره بشردوستانه
روسيه خود استفاده کرده باشد.
توجه! حضور در فدراسيون روسيه طبق ويزای چندباره بشردوستانه مدت اعتبارش نمی تواند بيش از
 90روز از هر دوره  180روزه باشد.
برای اخذ ویزای یکباره ،دوباره یا چندباره بشردوستانه الزم به ارائه مدارک ذکر شده در ذیل می
باشد:
 .1دعوت نامه ورود به فدراسيون روسيه تنظيم شده توسط وزارت امور کشور روسيه ،يا
 .2تصميم وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه مبنی بر صدور ويزاء ،يا
 .3درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف سازمان دعوت کننده که تاييد کننده هدف سفر تبعه ايرانی
می باشد.
توجه! به همين خاطر درخواست کتبی بايد شامل اطالعات مربوط به نام ،نام خانوادگی ،تاريخ
تولد ،جنسيت ،تابعيت ،گذرنامه ،زمان يا هدف سفر ،دفعات ويزای درخواستی شخص دعوت شده
باشد و همچنين بايد در آن نام کامل شخص دعوت کننده و آدرس حقيقی و حقوقی آن ،نام ،نام
خانوادگی ،سمت شخص امضاء کننده درخواست ،و شماره تلفن آن ذکر شود.
 .4گذرنامه ای که در آن حداقل  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود داشته باشد و برای مدت  6ماه از
تاريخ پايان مدت اعتبار ويزاء دارای اعتبار باشد؛
 .5کپی صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) می باشند .اين صفحه
گذرنامه حاوی نام ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار گذرنامه و عکس
صاحب گذرنامه می باشد.
 .6فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
 .8عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکی گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
 .9دفترچه بيمه خدمات درمانی معتبر در تمام طول دوره حضور در فدراسيون روسيه يا حتی در تمام
طول دوره سفر اول (در صورت ويزای دوباره يا چندباره) يا حتی برای مدت حداقل  30روز و
پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء.
 .10گواهی عدم ابتال به ايدز عفونی (فقط برای ويزای چندباره بشردوستانه).
ویزای شخصی
ويزای عادی شخصی برای اتباع ايران ،اتباع ديگر کشورها و اشخاص بدون تابعيت برای ورود به
فدراسيون روسيه برای بازديد به عنوان مهمان بر اساس مدارک ذکر شده در ذيل صادر می شود:
 .1دعوت نامه تنظيم شده توسط وزارت کشور فدراسيون روسيه طبق درخواست فدراسيون روسيه ،يا

 .2درخواست کتبی فدراسيون روسيه به نام سرکنسول مبنی بر ورود مشترک اعضاء خانواده وی
(همسر و کودکان نابالغ) که اتباع خارجی محسوب می شوند به روسيه ،يا
 .3درخواست کتبی تبعه خارجی به نام سرکنسول در رابطه با ضرورت ورود به روسيه برای درمان
فوری يا در پی بروز بيماری سخت ،مرگ اقوام نزديک.
به درخواست مدارک ذکر شده در ذيل ضميمه می شوند:






تاييديه کتبی موسسه درمانی روسيه روی سربرگ رسمی (ممهور به مهر) مبنی بر ضرورت درمان
فوری و ارائه مساعدت های پزشکی ،بستری فوری ،معاينه فوری يا بيماری سخت و دشوار شخص
بازديد شده که نياز به مراقبت دائم دارد ،يا
گواهی فوت اقوام نزديک اظهارکننده .اقوام نزديک شامل همسر ،فرزندان ،والدين و غيره و والدين
مرد يا زن محسوب می شوند البته در صورتی که يکی از زوجين شخص همراه محسوب شود ،يا
تلگراف بين المللی در رابطه با فوت شخص که توسط شخص ذيصالح موسسه مربوطه تاييد شده
است؛
مدرک تاييد کننده رابطه نزديک خويشاوندی اظهارکننده و شخص بازديد شده ،رابطه نزديک
خويشاوندی نزديک اظهارکننده و شخص فوت شده.

ویزای شخصی برای مدت تا  90روز صادر می شود و می تواند به صورت یک بار ورود و یا دوبار
ورود باشد.
برای اخذ ویزای عادی شخصی یک بار ورود یا دوبار ورود ارائه مدارک ذکر شده در ذیل ضروری می
باشد:
 .1دعوت نامه ورود به فدراسيون روسيه تنظيم شده توسط وزارت کشور روسيه ،يا
 .2اظهارنامه کتبی تبعه فدراسيون روسيه به نام سرکنسول مبنی بر ورود مشترک به روسيه همراه با
اعضاء خانواده (زن ،مرد ،فرزندان زير  18سال) که اتباع خارجی محسوب می شوند.
 .3اظهارنامه توسط تبعه دعوت کننده روسی به صورت مستقيم در سرکنسولگری تنظيم می شود .به
هنگام تنظيم اظهارنامه ارائه مدارک ذکر شده در ذيل الزم می باشد:
 oگذرنامه تبعه روسيه؛
 oاصل مدارک تاييد کننده سطح خويشاوندی شخص دعوت کننده و اظهارکنندگان (گواهی والدت
فرزند نابالغ يا سند ازدواج)؛
به اين اظهارنامه مدارک ذکر شده در ذيل ضميمه می شود:
o
o
o

کپی صفحه عکس دار و صفحه اول گذرنامه تبعه روسيه؛
کپی صفحان شناسنامه تبعه روسيه :صفحه اول عکس دار و صفحاتی که در آن ها ثبت محل اقامت
و آدرس محل سکونت وجود دارد؛
کپی تاييد شده دفترخانه ای سند ازدواج و يا گواهی والدت فرزند نابالغ که به زبان روسی ترجمه
شده است ،شامل ترجمه مهر آپوستيل؛

 .4گذرنامه ای که در آن حداقل  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود داشته باشد و برای مدت  6ماه از
تاريخ پايان مدت اعتبار ويزاء دارای اعتبار باشد؛
 .5کپی صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) می باشند .اين صفحه
گذرنامه حاوی نام ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار گذرنامه و عکس
صاحب گذرنامه می باشد.

 .6فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
 .8عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکی گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
 .9دفترچه بيمه خدمات درمانی در فدراسيون روسيه معتبر می باشد و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزا
می باشد.
ویزای کاری
ويزای عادی کاری برای اتباع ايران ،اتباع ديگر کشورها و اشخاص بدون تابعيت برای ورود به
فدراسيون روسيه با هدف انجام فعاليت های کاری بر اساس دعوت نامه تنظيم شده توسط وزارت کشور
فدراسيون روسيه با امکان تمديد بعدی آن توسط وزارت کشور روسيه در روسيه صادر شده است.
مبناء تمديد ويزاء قرارداد کاری يا قرارداد مدنی – کاری انجام کار يا ارائه خدمات محسوب می شود که
طبق قوانين فدراسيون روسيه منعقد شده است.
ويزای کاری فقط به صورت يکباره با مدت اعتبار تا  90روز می باشد (به استثناء ويزای مخصوص
متخصصين ماهر و مجرب).
برای اخذ ویزای عادی یکباره یا چندباره کاری الزم به ارائه مدارک ذکر شده در ذیل می باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دعوت نامه ورود به فدراسيون روسيه صادر شده توسط وزارت کشور فدراسيون روسيه؛
گذرنامه ای که در آن  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود دارد و به مدت  1.5سال از تاربخ شروع
اعتبار ويزاء دارای اعتبار می باشد.
کپی صفحات گذرنامه همراه با اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) .اين صفحه گذرنامه شامل
اسم ،تاريخ تولد ،شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار و عکس صاحب گذرنامه می باشد.
فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکی گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
دفترچه بيمه خدمات درمانی در فدراسيون روسيه معتبر می باشد و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء
می باشد.
گواهی عدم ابتال به ايدز عفونی (فقط برای ويزای چندباره).

ویزای تحصیلی
ويزای عادی تحصيلی برای اتباع ايران ،اتباع ساير دولت ها و اشخاص بدون تابعيت برای ورود به
فدراسيون روسيه با هدف تحصيل در موسسه آموزشی بر اساس دعوت نامه تنظيم شده توسط وزارت
امور کشور فدراسيون روسيه يا حتی بر اساس تصميم وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه صادر می
شود.
ويزای تحصيلی به صورت يک باره يا دوباره با مدت اعتبار تا  920روز می باشد .آخرين تمديد ويزاء
توسط وزارت کشور روسيه در محل حضور و توقف تبعه خارجی برای ثبت مهاجرتی از طريق صدور
ويزای چندباره با مدت اعتبار قرارداد تحصيلی منعقد شده طبق قوانين فدراسيون روسيه در زمينه
آموزش صورت می گيرد اما اين مدت برای هر ويزای بعدی حداکثر  1سال می باشد.

برای اخذ ويزای عادی تحصيلی الزم به ارائه مدارک ذکر شده در ذيل می باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

دعوت نامه ورود به فدراسيون روسيه تنظيم شده توسط وزارت امور کشور روسيه ،يا
تصميم وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه مبنی بر صدور ويزاء ،يا
درخواست کتبی به نام سرکنسول از طرف مدير موسسه آموزشی روسی يا گواهی ثبت نام دانشگاه
پذيرنده ،آکادمی ،انستيتو ،کالج يا مدرسه ،يا کارت دانشجويی يا گواهی ثبت نام در دوره هايی که در
آن ها حضور پيدا خواهد کرد.
گذرنامه ای که در آن حداقل  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود داشته باشد و برای مدت  18ماه از
تاريخ پايان مدت اعتبار ويزاء دارای اعتبار باشد؛
کپی صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) می باشند .اين صفحه
گذرنامه حاوی نام ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار گذرنامه و عکس
صاحب گذرنامه می باشد.
فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکس گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
دفترچه بيمه خدمات درمانی در فدراسيون روسيه معتبر می باشد و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء
می باشد.

توجه! به همين خاطر درخواست کتبی بايد شامل اطالعات مربوط به نام ،نام خانوادگی ،تاريخ تولد،
جنسيت ،تابعيت ،گذرنامه ،زمان يا هدف سفر ،دفعات ويزای درخواستی شخص دعوت شده باشد و
همچنين بايد در آن نام کامل شخص دعوت کننده و آدرس حقيقی و حقوقی آن ،نام ،نام خانوادگی ،سمت
شخص امضاء کننده درخواست ،و شماره تلفن آن ذکر شود.
ویزای ترانزیتی
ويزای ترانزيتی عادی يکبار ورودی برای اتباع ايران با هدف عبور ترانزيتی از طريق خاک فدراسيون
روسيه برای مدت تا  10شبانه روز (ماشينی يا زمينی) يا برای مدت تا  3شبانه روز (هوايی) بر اساس
بليط های معتبر خروج از فدراسيون روسيه ،وجود ويزای معتبر ورود به صورت پيوسته در کشورهای
در طول مسير يا حتی ويزای کشور مقصد يا حتی گذرنامه اين کشور صادر می شود.
برای تبعه خارجی که از طريق فدراسون روسيه و با وسيله نقليه سواری و يا باری به کشور مقصد می
رود ويزای ترانزيتی برای مدت مورد نياز برای عبور از کوتاهترين مسير (حداکثر  10شبانه روز)
صادر می شود .مدت اعتبار ويزاء در اين موارد با توجه به مسافت متوسط پيموده شده روزانه برابر با
 500کيلومتر محاسبه می شود.
مدت اعتبار ويزای ترانزيتی دوباره نمی تواند از يک ماه تجاوز نمايد .در صورتی تبغه خارجی ملزم به
عبور ترانزينی از طريق روسيه به کشور ثالث و همچنين سپس بازگشت از طريق روسيه در زمان بيش
از يک ماه باشد الزم است تا ويزای ترانزيتی يک باره از کنسولگری سفارت روسيه در کشوری که تبعه
خارجی در ابتدا از آن عبور می کند گرفته شود.
دريافت ويزای ترانزيتی روسيه در موارد ذيل الزم نمی باشد:



در صورت انجام پرواز مستقيم بر فراز فدراسيون روسيه؛
در صورت انتقال به فرودگاه فدراسيون روسيه که دارای منطقه ترانزيتی می باشد و به شرط انجام
پرواز بعدی به کشور مقصد ظرف مدت  24ساعت از زمان حضور در فرودگاه فدراسيون روسيه؛

برای اخذ ویزای ترانزیتی عادی یک باره یا دوباره الزم به ارائه مدارک ذیل می باشد:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

بليط های معتبر ورود و خروج از فدراسيون روسيه؛
ويزای ورود به کشورهای مجاور فدراسيون روسيه در مسير کشور ،يا حتی ويزای کشور مقصد ،يا
حتی گذرنامه اين کشور يا حتی درخواست و مدارک مستدل و موجه تاييد کننده ضرورت توقف البته
در صورتی که به موجب قرارداد بين المللی مورد ديگری در اين رابطه تعيين نشده باشد .ارائه
ويزاء برای اتباع کشوری که دارای حق ورود بدون ويزاء به کشور مجاور يا کشور مقصد را طبق
تفاهم نامه های موجود بين آن ها دارند الزامی نمی باشد؛
گذرنامه ای که در آن حداقل  2صفحه سفيد برای ويزاء وجود داشته باشد و برای مدت  6ماه از
تاريخ پايان مدت اعتبار ويزاء دارای اعتبار باشد؛
کپی صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات شخصی و عکس (بيوگرافی) می باشند .اين صفحه
گذرنامه حاوی نام ،تاريخ تولد و شماره گذرنامه ،تاريخ صدور و پايان اعتبار گذرنامه و عکس
صاحب گذرنامه می باشد.
فرم ويزای تکميل شده در سايت  visa.kdmid.ruکه شخصا توسط اظهار کننده امضاء شده است.
عکس رنگی  4.5در  3.5سانتی متر دارای زمينه روشن با تصوير واضح صورت بدون عينک
دودی و بدون روسری (به استثناء اتباعی که به واسطه مليت يا مذهب بايد در عکی گذرنامه با
روسری ظاهر شوند).
دفترچه بيمه خدمات درمانی در فدراسيون روسيه معتبر می باشد و پوشش دهنده مدت اعتبار ويزاء
می باشد.

