فرم مشخصات فردی برای ویزای آمریکا ( فرم خام : )DS 160
 نکته بسیار مهم
بدیهی است که فرم اصلی  DS 160براساس اطالعات خام اولیه این فرم و کپی گذرنامه فرد متقاضی که به فارسی ارائه
می شود تکمیل خواهد شد و چنانچه در ارائه اطالعات دقت و صحت الزم اعمال نشود ،طبعا مسئولیت با متقاضی خواهد
بود.بعد از تحویل فرم انگلیسی تطبیق و صحت اطالعات وارده با متقاضی است.
امضاء متقاضی(حتما امضاء شود).....

مدارک همراه فرم :

 -1کپی گذرنامه  -9یک قطعه عکس 3X3پشت زمینه سفید
محل مورد نظر کنسولگری  :دوبی □ ایروان □ آنکارا□

اطالعات شخصی:
 .1نام و نام خانوادگی (.....................................:اسم مستعار در صورت وجود)......................................:
 .2جنسیت.:
همسر فوت شده
جدا شده
متاهل
 .3وضعیت تاهل  :مجرد
در صورت تاهل یا جدایی یا فوت همسرتان :
الف) نام همسر ....................:
ب) تاریخ تولد همسر (تاریخ میالدی ) ............................... :
ج)

محل تولد همسر  :شهر ..................کشور.............

د)

آدرس همسر............................... :

*در صورتی که جدا شده اید  ،تاریخ ازدواج و طالق و علت جدائی ذکر شود..................................:
 .4تاریخ و محل تولد (تاریخ میالدی) ............................................. :
 .5شماره ملی............................................. :
آدرس  :تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک 11
تلفن 99111121 :

خط ویژه 9292 :

ایمیل office@holidayiran.ir :
فکس 99153999 :

 .6نشانی محل سکونت....................................................................................................... :
کدپستی .....………………… :تلفن ثابت  ...........................:تلفن همراه.............................:
 .7پست الکترونیکی ( ............................................................ : ) EMAIL

مشخصات گذرنامه :
 .8شماره گذرنامه)همراه با حرف انگلیسی) .............................................. :
 .9محل صدور (شهر وکشور ) ............................................. :
 .11تاریخ صدور ................................................. :
 .11تاریخ انقضا ..................................................... :

اطالعات سفر:
 .12هدف از سفر................................................. :
 .13تاریخی که حدودا می خواهید در آمریکا باشید ( میالدی ) ................................................ :
 .14چه مدت می خواهید در امریکا بمانید ...................................................... :
 .15آدرس محل اقامت در آمریکا :نام ایالت ................نام شهر...................... :کد پستی.............. :
 .16آیا کسی همراه شما سفر می کند......................................... :
*نام و نام خانوادگی همراهان ........................................... :
*نسبت شما با همراهان ......................................... :
*چه کسی مخارج سفرتان را پرداخت می کند .................................................... :

اطالعات سفر قبلی به آمریکا
 .17آیا تا به حال به آمریکا رفته اید ........ :چند بار  ........تاریخ رفت  5سفر آخر به آمریکا (روز ،ماه ،سال به میالدی)
 .............مدت زمان اقامت هر کدام از  5سفر به آمریکا.......….… :

آدرس  :تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک 11
تلفن 99111121 :

خط ویژه 9292 :

ایمیل office@holidayiran.ir :
فکس 99153999 :

 .18آیا تا به حال ویزای آمریکا داشته اید  :بله

خیر

اگر جواب مثبت است از کدام کشور ................. :آیا انگشت نگاری شدید........................... :
آیا تاکنون گواهینامه رانندگی آمریکا را داشته اید ...........:شماره............... :ایالت صادرکننده گواهینامه .............:
تاریخ صدور آخرین ویزای آمریکا ........................... :شماره .................................. :
آیا تا به حال ویزای شما رد شده است؟ اگر بله چه زمانی و به چه دلیل؟ ............................................................................
آیا تاکنون درخواست اقامت از طرف خود یا نزدیکان از آمریکا داشته اید؟.......................................

اطالعات فرد یا شرکتی که ازآمریکا برای شما دعوتنامه ارسال کرده است:
 .19نام ونام خانوادگی فرد (یا شرکت) .......................................................... :
 .21نسبت فرد با شما ( یا مدیر شرکت) ........................................................ :
 .21نشانی فرد (یا شرکت) ......................................................................... :
کد پستی.....................................:
شهر.........................................:
نام ایالت....................................:
شماره تلفن .................................:
 .22پست الکترونیکی ( .................................................................... : ) EMAIL

اطالعات خانوادگی :
 .23نام ونام خانوادگی پدر ............................... :
 .24تاریخ تولد پدر ............................... :
 .25آیا پدرتان در آمریکا هستند؟ ...............................
 .26چه نوع اقامتی دارند ؟ ..............................
 .27نام ونام خانوادگی مادر......................................:
 .28تاریخ تولد مادر..................................:
 .29آیا مادرتان در آمریکا هستند؟......................................
 .31چه نوع اقامتی دارند ؟ ………………………………………….
 .31آیا غیر از والدینتان کسی از فامیل نزدیک (برادر،خواهر،فرزند) در آمریکا هستند ؟..............................
آدرس  :تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک 11
تلفن 99111121 :

خط ویژه 9292 :

ایمیل office@holidayiran.ir :
فکس 99153999 :

 .32نام ونام خانوادگی ایشان ..................................:
 .33نسبت ایشان با شما .......................................:
 .34چه نوع اقامتی دارند ؟

□ GREEN CARD

□ CITIZEN

□ OTHER

* آیا کال آشنائی غیر از فامیل نزدیک (پدر،مادر،خواهر،برادر،فرزند) در آمریکا دارید ؟ بله □ خیر□

کار و تحصیالت:
 .35شغل ..................................... :
 .36نام محل کار .......................................:
 .37آدرس و کد پستی محل کار ....................................... :
شماره تلفن محل کار.......................................... :
 .38درامد ماهیانه ( به ریال ) ............................. :
 .39توضیح مختصر درباره شغلتان ..................................................................................... :
........................................................................................... .........................................
 .41آیا قبال جایی استخدام بوده یا هستید ؟ .............................................................................
*نام استخدام کننده * ............................................. :عنوان کار ( شغل ) ............................. :
*آدرس و کد پستی محل استخدام قبلی ................................................................................. :
*نام ونام خانوادگی مافوق تان ........................................... :
*تاریخ استخدام ( به میالدی ) :

از ..../..../.... :

شماره تلفن .................................. :

تا ..../..../.... :

سمت شغلی.............................. :

آیا سربازی رفته اید؟ ..........شروع.... ..........پایان ...............رسته.................سمت................
به چه زبانی غیر از زبان مادری تسلط کامل دارید؟........................................

آدرس  :تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک 11
تلفن 99111121 :

خط ویژه 9292 :

ایمیل office@holidayiran.ir :
فکس 99153999 :

 .41آیا غیر از تحصیالت ابتدایی در مقاطع دیگری تحصیل نموده اید ؟ ..............
آخرین مقطع تحصیلی تان  .....................................رشته تحصیلی ...............................:
نام آموزشگاه ( مدرسه -دانشگاه )................................................................................
آدرس.....................................................نام شهر ...........................کد پستی..................
تاریخ شروع تحصیل ( ماه ،روز و سال به میالدی )...............................
تاریخ اتمام تحصیل ( ماه  ،روز و سال به میالدی)...............................
شماره تلفن محل تحصیل ................................
 .42آیا در پنج سال گذشته به کشوری سفر کرده اید ؟
نام کشورها ......................... ......................................................................................... :

تاریخ تکمیل فرم...................:

بازه زمانی ایده آل برای وقت سفارت ................ :

آدرس  :تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک 11
تلفن 99111121 :

خط ویژه 9292 :

ایمیل office@holidayiran.ir :
فکس 99153999 :

