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 : انگلستان برای ویزای فرم مشخصات فردی

 نکته بسیار مهم : 

بدیهی است که فرم اصلی انگلستان براساس اطالعات خام اولیه این فرم و کپی گذرنامه فرد متقاضی که به فارسی ارائه 

 ویا سوالی بدون پاسخ بماندمی شود تکمیل خواهد شد و چنانچه در ارائه اطالعات دقت و صحت الزم اعمال نشود 

 طبعا مسئولیت با متقاضی خواهد بود.

م انگلیسی تطبیق و صحت اطالعات وارده با متقاضی است ولی اگر اشتباه در فرم به دلیل نوشتن بعد از تحویل فر

این دفتر  قابل ویرایش نیست،اطالعات ناقص در فرم خام توسط متقاضی باشد به سبب اینکه فرم سفارت انگلستان 

 هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی ندارد.

 اضیامضا متق         

 

  :مشخصات فردی

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

 .ملیت فعلی:2

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

 شما ملیت کشوری که از آنجا تقاضای ویزای انگلستان می کنید را ندارید با چه اجازه ای در این کشور اقامت دارید؟ .اگر4

 

   بیشتر         ساله     2ساله       1ماهه 6.برای چه مدت ویزا می خواهید؟:      5

 ............................به انگلیس را دارید؟  ی چه تاریخی برنامه سفرابر -

 ....................در سفر اول چه مدت می خواهید در انگلستان بمانید؟ -

    ج( سیاحتی            ب( کار            الف( دیدار از بستگان نزدیک  .نوع ویزا:6
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 .چه مدت می خواهید آنجا اقامت داشته باشید؟7

 .چه تاریخی قصد سفر دارید؟8

 .آدرس دقیق محل اقامت :9

 کدپستی: -

 شماره تلفن منزل با کد شهر:  -

  شماره موبایل: -

 آدرس ایمیل: -

 چه مدت در این مکان زندگی زندگی کرده اید؟  .....  سال   .....  ماه    -

    خیر   .آیا این اولین گذرنامه شماست؟   بلی 11

 اگر جواب خیر است، شماره گذرنامه قبلی :                     

  ه قبلی:تاریخ انقضا گذرنام         تاریخ صدور گذرنامه قبلی:                          

 آیا گذرنامه قبلی در اختیار تان است:        

 

 وضعیت خانوادگی:

  :والدین.11

 اه/سال(:پدر به میالدی )روز/م تاریخ تولد -       ام و نام خانوادگی پدر: ن -

 ملیت پدر: -                             محل تولد پدر: - 

 مادر به میالدی )روز/ماه/سال(:.             تولدتاریخ  -       :نام و نام خانوادگی مادر -

 ملیت مادر: -                            محل تولد مادر:  -
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     طالق گرفته   فوت شده     مجرد   متاهل     .وضعیت تاهل:12

 )حتی اگر فوت شده اند یا جدا شده اید( مشخصات همسر. 13

 .............................نام و نام خانوادگی همسر:  -

 ملیت همسر :.............................. -تاریخ تولد همسر به میالدی )روز/ماه/سال(:.....................  -

 محل کنونی همسرتان با شماره تماس و کد پستی: -

 ند؟شما زندگی می ک .آیا همسرتان با14

 ..............................شماره گذرنامه همسر با حرف التین:  .........................ند؟ . آیا همسرتان با شما سفر می ک15

     خیر      بلی     .آیا دارای فرزند می باشید؟16

 .چه تعداد؟17

 ذکر شود: "حتما"برای هر فرزند این موارد 

 نام و نام خانوادگی

تولد  تاریخ

 میالدی

 )روز/ماه/سال(

محل 

 تولد

شماره 

 گذرنامه
 آدرس کنونی

همسفر 

شما 

 هستند؟

شما  با

زندگی 

 کنند؟می

چه کسی  با

 کنند؟زندگی می

     

 

 

   

     

 

 

   

     

 

 

   

     

 

 

   



 

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

 99153999فکس :                        9292خط ویژه :                         99111121 تلفن :           

 .سفرها و تقاضاهای قبلی انگلستان:18

 

 خیر بلی

تاریخ 

دقیق 

صدور 

 ویزا

تاریخ 

دقیق 

انقضا 

 ویزا

نوع 

ویزای 

 انگلستان

تاریخ 

ورود به 

 انگلستان

تاریخ 

خروج از 

 انگلستان

محل 

صدور 

 ویزا

REFERENCE 
No. 

 

سال قبل به 11طی

انگلستان سفرکرده 

 اید؟

         

آیاتا به حال 

درخواست ویزای 

شمابرای انگلیس 

 ردشده است؟

         

آیاتا به حال از ورود 

شما به انگلیس 

 جلوگیری شده است؟

         

 

 مدرک، سند یا گواهینامه ای داشته اید که در انگلستان صادر شده باشد؟آیا تا کنون * 

 * آیا تا به حال درخواست ویزای شما برای کشوری )غیر از انگلستان( رد شده است؟

 سال گذشته به کجا سفر کرده اید؟ تاریخ دقیق هر سفر ذکر شود:11* به جز انگلستان در 

 

   خیر        انگلستان دارید؟     بلی .آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در 19

 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا خویشاوند شما ملیت انگلستان را گرفته اند؟  -

 آیا کسی که شما را دعوت کرده است در چند سال گذشته از شخص دیگری نیز دعوت کرده است؟  -

 الف(نام ونام خانوادگی، تاریخ تولد به میالدی:

 ب(ملیت ایشان:
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 ج(نسبت شما با ایشان:

 د(آدرس دقیق و شماره تلفن و کدپستی ایشان:

 ه(آخرین باری که ایشان را دیده اید چه زمانی بوده است؟)تاریخ دقیق به میالدی(

 و(شغل فرد مقیم:

 ز(:نوع اقامت ایشان:

 ح(با چه کسی زندگی می کنند؟

 )ط: آدرس الکترونیکی : 

 وضعیت شغلی:

 □محصل     آزاد     نیمه وقت   تمام وقت    نوع شغل:  الف(   .21

 ب(نوع فعالیت:

 ج(از چه تاریخی شروع به کار کردید؟

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

 قبلی(:

 :E-mailتلفن ،فکس وه(آدرس دقیق محل کار،مدرسه یا دانشگاه با کدپستی، 

 

 .درآمد خالص ماهیانه شما از محل کار:21

   خیر   .آیا از منابع دیگری مانند دوستان ،خانواده و یا شغل دوم کسب درآمد می کنید؟    بلی 22

 الف(توضیح دهید:

 ب(چه مقدار؟

    خیر     .آیا صاحب ملک و اموال شخصی هستید؟   بلی23
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 توضیح دهید: "لطفادرصورت پاسخ مثبت     

 شود؟ .چه مقدار از درآمد ماهیانه شما صرف هزینه های زندگیتان می24

 .چه مقدار از درآمد ماهیانه شما صرف افراد تحت تکفلتان می شود؟25

 .چه کسی هزینه سفرتان را می پردازد؟26

 چه مقدار پول همراهتان در سفرمی باشد؟.27

 کرد؟ .در مدت سفر چه مقدارهزینه خواهید28

 .طی سفر به چه منابع پولی دسترسی دارید؟چه مقدار؟ 29

بخش  نیروی انتظامی، خبرگذاری، .آیا شما تا بحال در سازمانهای دولتی ،غیر دولتی مانند نیروهای مسلح،قوه قضائیه،31

 خیر       خصوصی مشغول به کار بوده اید؟    بلی –دولتی 

 ید.درصورت مثبت بودن لطفآ توضیح ده   

 ............................. زبانی که می خواهید با آن مصاحبه شوید؟ 31

 ............................ هزینه تقریبی بلیت شما به انگلستان : 32

 

 هرگونه اطالعاتی که گمان می کنید برای گرفتن ویزا مفید است :               

 ...............................................................................................................................................□دارم                     □نکته اضافه ای ندارم 

 

 


