
 

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

 99153999فکس :                        9292خط ویژه :                         99111121 تلفن :           

 : استرالیا برای ویزای فرم مشخصات فردی

 کد تور:       نام آژانس:

 مشخصات فردی :

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

 نام و نام خانوادگی قبلی )در صورت وجود(: .2

 :آدرس دقیق محل اقامت  .3

 

 :شماره تلفن منزل .4

 موبایل با کد شهر : .5

 آدرس ایمیل : .6

 خیر      بلی     دارید؟ اقامتتان محل کشور از غیر دیگري کشور تابعیت آیا .7

 خیر     بلی    اید؟ داشته دیگري کشور در ماه 3 از بیش اقامت شما گذشته سال 5 طی آیا .8

 خیر     بلی     اید؟ کرده اقدام استرالیا دائم ویزاي براي گذشته سال 5 طی آیا .9

 کردید؟ دریافت را ویزا آیا                   :ویزا نوع                     :اقدام محل                         :ماه و سال       

 خیر       بلی      اید؟ کرده اقدام استرالیا موقت ویزاي براي گذشته سال 5 طی آیا .11

 کردید؟ دریافت را ویزا یاآ                   :ویزا نوع                     :اقدام محل                         :ماه و سال       

 خیر       بلی؟          است شده رد استرالیا به سفر براي شما تقاضاي حال به تا آیا .11

  خیر    بلی اید؟  شده کشور این ترک به مجبور یا و شده جلوگیري استرالیا کشور به شما ورود از حال به تا آیا .12

 خیر       بلی       است؟ شده رد کشوري براي شما ویزاي حال به تا آیا .13

 خیر       بلی           دارید؟ استرالیا در نزدیکی دوست یا خویشاوند آیا .14
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 :کنید کامل را زیر موارد لطفا مثبت، پاسخ صورت در       

 :خانوادگی ونام نام    )الف

 :ایشان با شما نسبت    )ب

 :تولد تاریخ    )پ

 :آدرس    )ج

 دارند؟ را استرالیا تابعیت ایشان آیا    )چ

 دارند؟ را استرالیا دائم اقامت ایشان یاآ    )د

   سل به مبتال فرد با تماس در یا و اید شده دچار سل بیماري به سفر، این در شما همراه افراد یا و شما حال به تا آیا .15

 اید؟ بوده

 اید؟ داشته ریوي مشکل حال به تا آیا .16

 شغل

 :سمت و شغل .17

  :کار این به اشتغال زمان مدت       

 :کار محل نام       

 :کار محل دقیق آدرس       

 : کار محل تماس شماره       

 :کنید ذکر را خود بازنشستگی سال هستید بازنشسته اگر .18

 : بودن محصل صورت در .19

 : دانشگاه یا مدرسه امن                              :تحصیلی مقطع       

 : دانشگاه یا مدرسه تماس شماره        

 : دانشگاه یا مدرسه دقیق آدرس       
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 خانواده

  طالق گرفته          متأهل                 فوت شده     مجرد    وضعیت تأهل :  .21

 : انقضاء و اعتبار تاریخ با ملی کارت شماره .21

 .نمایئد قید دالر به " لطفا ؟ داشت خواهید خود بهمراه هزینه مقدار چقدر سفر طول در .22

 برادران/برادر و خواهران/خواهر ، فرزندان/فرزند و نامزد و همسر و مادر و پدر : قبیل از افراد از کدام هر کهصورتی در .23

 :کنند نمی سفر شما با که

 است الزامی کامل صورت به قسمت این کردن پر
 

 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                                            :مادر خانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل

 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                                            :پدر خانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل     
 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                                            :همسرخانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل     
 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                                            :نامزدخانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل     
 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                               :فرزند/فرزندانخانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل     
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 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                            خواهر/خواهران: خانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل    
 سال ماه                          روز : تولد تاریخ                               برادر/برادران: خانوادگی نام و نام

        :شغل

  :منزل آدرس

 :کار محل     
 توضیحات:

 

 

 توضیحات:

 

 

 

 

 :مسافر مضاءا              .نمایم می تأیید را فوق اطالعات صحت ...................................... اینجانب

 :تور فروش مسئول امضاء      . باشد می صحیح و شده تکمیل اینجانب حضور با فرم .24

 

 


