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 ) جدید(انگلیس  ی کشوراخذ ویزامتقاضی فرم مشخصات 

 ( گرددو کامل تکمیل مطالعه ) لطفا سواالت با دقت 

 (درست شودلطفا حتما  یک ایمیل با رمز یادداشت بفرمایید .) بهتر است ایمیل به نام متقاضی 

 

Applicant email:                                                                 

 

Email password:                                                                 

  : نوع ویزای درخواستی 

          : و چه نوعی دانشجویی            :پزشکی           : کاری                           چه کسی: یدیدار

 برای چه کسی:  اقامت       

 

 مدت ویزای درخواستی: 

 ساله   5   ساله               2ساله                1ماهه                6

 

 توجه : لطفاً تاریخها  به میالدی نوشته شود. 

   

 بخش اول : مشخصات فردی شخص متقاضی 

 نام مستعار:                نام:                                            نام خانوادگی:                         

 



2 

 

 محل تولد:            سال تولد:                 ماه تولد:            روز تولد:                      جنسیت:        

 

 بخش دوم: مشخصات بستگان شخص متقاضی 

 :روز/ماه/سال( (تاریخ تولد                                 م خانوادگی پدر:          نام و نا

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

 

 شخص متقاضی   وضعیت تاهل: 

 مجرد:                     متاهل:                  مطلقه:                   بیوه: 

 :نام و نام خانوادگی همسر :                                     روز تولد:         ماه تولد:        سال تولد

               شماره پاسپورت همسر در صورت همسفر بودن با شما:             ملیت همسر:             

 آیا همسرتان با شما سفر می کند؟

 

  :سال(  18) زیر مشخصات فرزندان تحت تکفل 

نسبت )دختر،  خانوادگی فرزند نام نام فرزند

 پسر سایر(

روز 

 تولد

ماه 

 تولد

سال 

 تولد

محل 

 تولد

محل اقامت  ملیت

 فعلی فرزند
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 ) شماره پاسپورت فرزند همراه(کدام یک از فرزندانتان با شما سفر می کنند و با پاسپورت چه کسی؟ -

- 

- 

- 

 

 در حال حاضر بخش سوم: آدرس محل سکونت شخص متقاضی 

 آدرس:     

 

 

 

 مدت سکونت در این آدرس:                                        :                       کد پستی

 تلفن همراه:                    :                     تلفن ثابت با کد تلفن محل سکونت

 آدرس ایمیل شخصی:                                     تلفن اضطراری:

 

 

 بخش چهارم: مشخصات پاسپورت شخص متقاضی 

                      ( پاسپورت حتما قید شود حرف اول انگلیسی شماره)شماره پاسپورت کنونی:

 تاریخ دریافت:                          تاریخ انقضاء:                      محل صدور:

 آیا اولین پاسپورت شما می باشد: -
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 محل دریافت:    شماره پاسپورت قبلی:                                  

 وضعیت پاسپورت قبلی: 

 بدون اعتبار              مفقوده               مسروقه                   همراهم می باشد    

 

 بخش پنجم: تاریخچه سفرهای شخص متقاضی 

 سال اخیر( 10) در آیا تا کنون به خارج از کشور سفر کرده اید؟ -1

 روز/ماه/سال( حتما قید شود. (تاریخ رفت سفرها نام کشورها و  به جز انگلیس به کدام کشورها سفر کرده اید؟

 

 تاریخ رفت سفرها و هدف از سفر  نام کشور اترتیب مسافرته

   اولین سفر

   دومین سفر

   سومین سفر

   چهارمین سفر

   ین سفرپنجم

   ششمین سفر

   ن سفرهفتمی

   سفر هشتمین

   سفر نهمین

   سفر دهمین
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 سال اخیر( 10) در انگلیس داشته اید؟آیا تا کنون سفر به  -2

روز/ماه/سال( حتما قید  (: ویزای انگلیسی ضا نقرفت و برگشت و تاریخ صدور و اانگلیس های سفر تاریخ  -

 شود.

 

 تاریخ انقضای ویزا تاریخ صدور ویزا برگشتتاریخ  رفتتاریخ  ترتیب مسافرت ها

     اولین سفر به انگلستان

     انگلستاندومین سفر به 

     سومین سفر به انگلستان

     چهارمین سفر به انگلستان

     ین سفر به انگلستانپنجم

     سفر به انگلستان ششمین

     سفر به انگلستان هفتمین

     سفر به انگلستان هشتمین

     سفر به انگلستان نهمین

     سفر به انگلستان دهمین

 

 سال اخیر( 10)در ویزای انگلیس اقدام کرده اید که از آن استفاده نکرده باشید؟آیا تاکنون برای  -3

 تاریخ صدور ویزا:                             شماره رفرنس ویزا: -

 تاریخ صدور ویزا:                             شماره رفرنس ویزا: -
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 رفرنس ویزا: تاریخ صدور ویزا:                             شماره -

 

آیا تاکنون درخواست ویزای شما برای انگلیس و یا هر کشور دیگری رد شده است؟) با درخواست شما  -4

 سال اخیر( 10) در مشخص می باشد.پاسپورت مخالفت شده است؟( در صفحات آخر 

                            کجا:                     شماره رد ویزا:                       :تاریخ ردی -

 شماره رد ویزا:  کجا:                      :                     تاریخ ردی -

 کجا:                     شماره رد ویزا:  :                      تاریخ ردی -

 دالیل ردی ویزاتون:  -

 

 آیا تا به حال از ورود شما به انگلیس جلوگیری شده است؟ -5

 آیا تا به حال از انگلیس اخراج شده اید؟ -6

 آیا تا به حال تقاضای اقامت در هوم افیس انگلیس داشته اید؟  -7

 آیا سابقه جنایی، تروریستی داشته اید؟ -8

 دارید؟ ) شماره اجازه کار انگلستان(national insurance numberآیا  -9

 

 بخش ششم: درباره مسافرت شما به انگلیس 

 

 :مدت تقریبی مسافرت شما:                           علت مسافرت 
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 تاریخ تقریبی سفر شما:  روز              ماه                   سال

 چقدر پول همراه خود می بردید:                           خرج سفر شما را چه کسی می دهد؟

 

 در انگلیس بخش هفتم : مشخصات شخص دعوت کننده  : 

 و ویزا نوع پاسپورت )روزماه سال( تاریخ تولد نسبت نام خانوادگی نام

     

     

     

     

 

 

 شخص دعوت کننده: ایمیلو  همراهتلفن  ثابت و تلفن کدپستی،و آدرس

 

 

 

 

 :  هتل در نظر گرفته شده آدرسنام و در صورتی که هتل باشد   –در انگلیس متقاضی آدرس محل اقامت 
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لطفا نام ونوع ویزای این شخص  آیا شخص نزدیک دیگری در انگلیس دارید؟ ) خواهر، برادر، پدر، مادر، ....( -

 واطالعاتش شامل اسم وآدرس وتلفن وایمیل را یاداشت فرمایید.

-  

 

 

 

 

 

 با دقت تکمیل شود) در صورت خانه دار بودن لطفا بخش هفتم: مشخصات کاری و مالی شخص متقاضی :

 شغلی همسر تکمیل شود (مشخصات 

 

 :  ) سمت متقاضی( نوان شغلع                     آیا شما کار می کنید:     

 :روز/ماه/سال( (تاریخ شروع به کار

 

                   نام محل کار:             برای چه کسی کار می کنید:                 
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 : ( ریال) به درآمد ماهیانه

 : وکارفرما محل کار وایمیلتلفن  کدپستی،  آدرس و

 

 

 

 (ریال) به صرف خانواده می کنید؟ماهانه چقدر ازدرآمد خود را 

 ( ریال) به می باشد؟چقدر هزینه زندگیتان ماهانه 

 

 ودرآمدتان از این منابع ملک، حقوق بازنشستگی دارید؟  آیا منبع درآمد دیگری از قبیل سود بانکی، اجاره

 توضیح دهید.چقدر است ؟ 

 

ودرآمدتان از این منابع ماهانه نوع حسابهای بانکی خود را قید بفرمایید آیا ملک یا دارایی و حساب بانکی دارید؟  

 ) اگر با شخصی سهیم هستید توضیح دهید(توضیح دهید. ) به ریال(چقدر است؟

 

 میزان ماهانه فیش حقوقی:

 بازنشسته بودن میزان ماهانه بازنشستگی:در صورت 

 میزان ماهانه سود بانکی:
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 میزان ماهانه اجاره ای که از ملک میگیرید:

 

 .در صورت دانش آموز و یا دانشجو بودن لطفا نام محل تحصیل و رشته تحصیلی خود را قید نمایید 

 

 

 

 

 

  بفرمایید.هرگونه اطالعات دیگری را که الزم میدانید در این قسمت یاداشت 


