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 فرم مشخصات فردی انگلستان

 

)و کپی گذرنامه فرد متقاضی(     بدیهی است که فرم اصلی انگلستان براساس اطالعات خام اولیه این فرم :  نکته بسیار مهم

ویا سوالی  نشودکه به فارسی ارائه می شود تکمیل خواهد شد و چنانچه در ارائه اطالعات دقت و صحت الزم اعمال 

ز تحویل فرم انگلیسی تطبیق و صحت  اطالعات بعد اطبعا مسئولیت با متقاضی خواهد بود. بدون پاسخ بماند

ولی اگر اشتباه در فرم به دلیل نوشتن اطالعات ناقص در فرم خام توسط متقاضی وارده با متقاضی است.

 پر کننده فرم هیچ گونه مسِئولیتی ندارد.  ،نیست  قابل ویرایشباشد به سبب اینکه فرم سفارت انگلستان  

 

 تائید متقاضیامضا و          

 مشخصات فردی:

 .نام و نام خانوادگی مسافر)مطابق با گذرنامه(:1

 .ملیت فعلی:2

 توضیح دهید: ".آیا ملیت دیگری نیز دارید؟ لطفا3

 .اگرشما ملیت کشوری که از آنجا تقاضای ویزای انگلستان می کنید را ندارید با چه اجازه ای در این کشور اقامت دارید؟4

 بیشتر         ساله     2ساله       1ماهه 6      یزا می خواهید؟:.برای چه مدت و5

 تاریخ دقیق رفت :  )روز و ماه و سال( :..............................  به انگلیس دارید؟ سفرخود را برای  رنامهباولین ی چه تاریخی ابر.6

 تاریخ دقیق برگشت )روز و ماه و سال( :..............................                                          

 اجباری نیست(  رفتن در این تاریخ  هالبت)

 آدرس دقیق محل اقامت :.7

 اقامت :.کد پستی محل 8
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           .................................... .شماره موبایل:10............................ ............ شماره تلفن منزل با کد شهر:.9

 ( لطفا به کاراکتر و وجود نقطه احتمالی دقت شود. –) بسیار مهم  آدرس ایمیل:.10

                                                                                   

 --------؟مالک منزل محل سکونت کیست ---ماه     .....سال     .....چه مدت در این مکان زندگی زندگی کرده اید؟  .11

 وضعیت خانوادگی:

 :.....................  به میالدی )روز/ماه/سال( پدر تاریخ تولد.……………………:پدرنام و نام خانوادگی    :والدین. 12

 ................... :پدر ملیت ..................پدر: ............... محل تولد

:.....................                       به میالدی )روز/ماه/سال( مادر تاریخ تولد:.…………………                …مادرنام و نام خانوادگی 

 ................... :مادر ملیت............. ...................مادر:  محل تولد

 آیا پدر و مادر شما قبال ملیت دیگری داشته اند؟

     طالق گرفته   فوت شده      .وضعیت تاهل:مجرد   متاهل13

   ............................. نام و نام خانوادگی همسر: (جدا شده اید)حتی اگر فوت شده اند یا مشخصات همسر. 41

 ..................................... تاریخ تولد همسر : روز و ماه و سال 

 مشخصات دقیق فرزندان: در صورت متاهل بودن آدرس دقیق محل زندگی(  .15

 شماره گذرنامه و آدرس(: ) 1فرزند 

 

 شماره گذرنامه و آدرس (: ) 2فرزند 

 

 و آدرس (: شماره گذرنامه) 3فرزند
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 می کنند؟شما را همراهی که شما را در سفر به انگلیس . نام فرزند یا فرزندانی 16

 

 -تاریخ دقیق ورود و مدت زمان اقامت-. دو سفر آخر به انگلیس : 17

 

 ........... مجموعا به کشورهای  آمریکا،کانادا،اروپا، استرالیا، نیوزلند ، چند بار سفر کرده اید؟ 18

 دو سفر آخر را با ذکر دقیق تاریخ کشور با نام کشور و مدت اقامت قید کنید. 

 

 سفر کرده اید؟ 18سال گذشته به کشورهایی غیر از انگلستان و حوزه های قید شده در آیتم شماره  10. در 19

 ست.ذکردقیق تاریخ رفت با روز، ماه و سال و ذکر دقیق تاریخ برگشت با روز ،ماه و سال الزامی ا

 )در صورت نبودن جای کافی از پشت صفحه استفاده کنید(

در صورت تایید نوع مدرک و تاریخ  آیا تا کنون مدرک، سند یا گواهینامه ای داشته اید که در انگلستان صادر شده باشد؟ .20

 صدور قید گردد.

 

صورت تایید خالصه ای از دلیل ذکر شده به همراه . )در رد شده استانگلستان  ال درخواست ویزای شما برای کشورآیا تا به ح .21

 تاریخ دقیق رد شدن )روز و ماه و سال( قید گردد.

 

. غیر از انگلستان آیا درخواست شما برای ویزای  کشور دیگری رد شده است؟)در صورت تایید خالصه ای از دلیل ذکر شده به 22

 همراه تاریخ دقیق رد شدن )روز و ماه و سال( قید گردد.

 

   خیر         .آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در انگلستان دارید؟     بلی23

  :دعوت کننده مطابق گذرنامه با تاریخ تولد به میالدی ام ونام خانوادگین .24
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 قیق دعوت کننده به همراه کد پستی و ایمیل معتبر ؟درس دآ. ـ25

 

 ایمیل:

 اقامت خواهید داشت در غیر اینصورت محل اقامت با ادرس دقیق قید گردد.. آیا با دعوت کننده تان در یک محل 26

 

 

 درس و تاریخ ورود و خروج قید گردد.ت نداشتن دعوت هتل محل اقامت با آ. در صور27

 

 وضعیت شغلی: .28

 □بیکار    □محصل     آزاد     نیمه وقت   .الف(نوع شغل:    تمام وقت 

 ب(نوع فعالیت:

چند سال پیش ) طوریکه در گواهی اشتغال قید گردد ولی اگر شخصی است حدود آن کافی  تاریخی شروع به کار کردید؟ج(از چه 

 است. 

 دانشگاه و یا سازمانی که به آن تعلق دارید؟)اگر باز نشسته اید نام سازمان ویا شرکت قبلی(:مدرسه ،د(نام دقیق محل کار،

 

 کار؟. درآمد خالص سالیانه از محل 29

. آیا در آمد دیگری از قبیل سپرده بانکی ، گرفتن اجاره ، سهام دارید؟ در صورت تایید مجموع حدودی در آمد را به صورت 30

 سالیانه بیان کنید.

 



 

 office@holidayiran.irایمیل :             11آدرس : تهران،میدان قدس،ابتدای خیابان شریعتی،کوچه ماهروزاده،پالک          

 22735222فکس :                        2969خط ویژه :                         22710191 تلفن :           

 آیا صاحب ملک شخصی هستید؟ در صورت تایید تعداد آن؟ .31

 

 .به صورت ماهیانه چقدر صرف هزینه زندگی می کنید؟32

 منظم به شخصی از اعضای خانواده یا بیرون پرداختی دارید؟ . آیا به صورت33

 . به صورت حدودی چقدر قصد هزینه کردن برای سفرتان دارید؟34

 . چه کسی هزینه سفرتان را تامین می کند؟35

 چه مقدار پول همراهتان در سفرمی باشد؟ .36

–ی مسلح،قوه قضائیه،خبرگذاری،نیروی انتظامی،بخش دولتی یا شما تا بحال در سازمانهای دولتی ،غیر دولتی مانند نیروهاآ .37

 خیر        خصوصی مشغول به کار بوده اید؟    بلی

 . به غیر از فارسی به چه زبانی آشنایی تقریبی دارید؟38

                                                □هرگونه اطالعاتی که گمان می کنید برای گرفتن ویزا مفید است :               نکته اضافه ای ندارم  .39

  □دارم 

 (ی تواند به عنوان قسمتی از مصاحبه منظور گرددمصاحبه ای در کار نیست این بخش م)در نظر داشته باشید چون 
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