
فهرست اقالم ضرورى 

فرهنگ لغت جيبی يا كتاب مكاملات روزمره خارجی (از نحوه پيدا كردن واژه هایی مثل كمك،  

پليس، آتش و... اطمينان حاصل كنيد). 

نقشه كوچك و راهنی توريستي. 

دفرتچه يادداشت، دفرتچه آدرس، قطب ا و مهر از. 

به منظور استفاده از وسايل برقی با ولتاژهای خارجی يك آداپتور نياز خواهيد داشت. 

باطری برای دورب، ساعت مچي، چراغ قوه كوچك، ماشین حساب. 

سشوار كوچک، اتوی مسافرتی و ساعت کوکی مسافرتی کوچک. سشوار كوچک، اتوی مسافرتی و ساعت کوکی مسافرتی کوچک. 

مسواک، خمیردندان، ماش ریش تراش، شانه، صابون، جای صابون پالستيکي، اسپری يا مواد ضد 

 بوی بدن (غ مايع باشد بهرت است)، کرم ضد آفتاب، سنجاق قفلی، سوزن و نخ با تعدادی دکمه 

 اضافه پاهن. 

مسکن تجویزشده توسط پزشک، داروی ضد اسهال، قرص رسماخوردگي، تعدادی ليوان  

یک بارمرصف، آنتی بیوتیک ها مانند ترتاسايکل، اريرتومايس، سفالکس، چسب زخم، 

 پد يا مرهم برای گزيدگی نيش حرشات، عينک آفتا، چند بسته شکالت و يک بسته چای 

 کیسه ای  کیسه ای 

تهيه گذرنامه(پاسپورت):  بر اساس قوان معاهده بین املللی، گذرنامه مدرکی است که از  

طرف دولت صادر می گردد و در آن خطاب به کشورهای خارجی عنوان شده که فرد دارنده  

اين مدرک تبعه کدام کشور است و تقاضا شده تا زمانی که در خارج از کشور به رس 

 می برد از حيت و کمک های قانونی آن کشورها برخوردار گردد. گذرنامه يک مدرک 

 مسافرتی رضوری و قابل کنرتل برای مقامات امنيتی و مهاجرت است که در مرزها شرا  

متوقف و در صفحات داخلی آن تاريخ ورود و خروج را ثبت می ایند. 

 اخذ ويزا (رواديد): ويزا مجوز ورود ش به کشور مقصد هست که قبل از سفر بايد از 

 کنسولگري، سفارت يا کاردار سفارت کشور مقصد اخذ می گردد متناسب بودن ويزا با نوع 

 فعاليت مســافر (تجاری، توريســتی، دانشجويی، علمی و ...). جهت اخذ آن بايد با بخش 

 کنسولی کشور مقصد اس گرفت در اين خصوص کسب اطالعات ذيل حائز اهميت است. 

رشايط و مدارک موردنیاز اخذ ويزا و مدت زمان صدور آن 

واکسيناسيون در مقابل بیری ها و ارائه مدرک مربوط به سالمت جسنی جهت ورود 

 یا عبور از يک کشــور 

موانع و محدودیت های ارزی آيا مجاز به ورود با پول محلی هستيد؟ آيا مجاز به ورود 

 با ارز دالر يا يورو هســتيد؟ برای تبديل ارز از چه محلی بايد اقدام کرد؟ 

گواهی پزشکی موردنیاز برای هرگونه نسخه دارويی که قصد داريد با خود حمل کنيد و 

 اطالع از خدمات بهداشتی و درمانی در مواقع رضوری  اطالع از خدمات بهداشتی و درمانی در مواقع رضوری 

از ورود چه کاالها يا وسايلی جلوگی به عمل می آید؟ 

مجوز و محدوديت مسافرت داخلی در کشور مربوطه چگونه هست؟ 

ملزومات سفر:

توصیه هاى قبل از سفر:

اگر نياز به مســافرت بعدی داريد، به خاطر اينكه مجبور نباشــيد برای ديدار بعدی ويزا 

 بگيد سعی اييد ويزايی با مدت اعتبار طوالنی تر بگيد. 

از امی صفحات گذرنامه و ويزا دو رسی فتوكپی تهيه وده و يك رسی را در منزل  

گذاشته و يك رسی را با خود حمل اييد تا در صورت رسقت يا مفقود شدن گذرنامه 

 از آن استفاده اييد. 

به منظور جلوگی از اتالف وقت، مقداری پول رايج كشــور موردنظر برای تأم مخارجی 

 ازجمله هزينه تاكسی فرودگاه تا محل اقامت و مانند آن تهيه كنيد  ازجمله هزينه تاكسی فرودگاه تا محل اقامت و مانند آن تهيه كنيد 

شره ی تلفن سفارت جمهوری اسالمی در كشور موردنظر و شره ی تلفن هتل، محل 

 اقامت و شره ی تلفن همراه هم سفران و رسپرست گروه را در دسرتس داشته باشيد. 

تلفن همراه خود را جهت استفاده در كشور موردنظر با مراجعه به مخابرات رومينگ 

 كنيد و رعايت موارد حفاظتی در صحبت با تلفن همراه رضوری است از ذكر مسائل 

 اداری و نتيجه مأموريت و مالقات و برنامه های ديدار خود و... جداً پرهيز شود 

ارز موردنیاز خود را از بانك و يا رصافی های معترب تهيه اييد (شره های رسيال ارز 

 خود را يادداشت اييد).  خود را يادداشت اييد). 

همراه داش سوابق پزشكی در صورت داش بيری خاص. 

كســب اطالعات بهداشــتی و آگاهی از جدول مربوط به بیری های موجود در كشور مقصد  

به سايت بهداشت جهانی (WWW.WHO.INT) مراجعه اييد. 

از چمدانی اســتفاده اييد كه دارای بند برای انداخ روی شــانه اســت يا دارای چند دسته 

 اســت و به دســت ش آسيب ی رساند. برای حمل بارهای سنگ از چمدان چرخ دار 

 استفاده كنيد. 

از لباس هایی كه راحت بوده و جلب نظر ی کنند استفاده اييد برای دريافت آخرين 

 اطالعات در مورد راحت ترین برنامه ها و محل های سكونت، تسهيالت مسافرتی و 

 برنامه ریزی دقيق از افرادی كه به تازگی از آن كشور برگشته اند، ارتباط برقرار كنيد. 

قبل از سفر سعی كنيد يك ديد كلی از كشور مقصد به دست آوريد بدين منظور  

می توان از سايت وزارت امور خارجه (WWW.MFA.GOV.IR) استفاده اييد  

و يكرسی اطالعات كلی از جمعيت، وسعت شهرهای مهم، آب وهوا آداب ورسوم، 

 نوع حكومت، سياست، مقررات، زبان، مذهب، نژاد، روزهای ميل، واحد پول كسب كنيد. 

اطالعات كلی راجع به مس پرواز، نوع و شره ی پرواز، مدت زمان احتلی سفر و زمان 

 تقريبی برگشت را در اختيار يك عضو خانواده يا فاميل يا آشنای مورد اعتد قرار دهيد.  تقريبی برگشت را در اختيار يك عضو خانواده يا فاميل يا آشنای مورد اعتد قرار دهيد. 


