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 انگلستان ویزایجهت  فردیفرم اطالعات 

 .نماییدوارد  میالدی به ار  هاو تاریخ مطابق با پاسپورت و انگلیسیبه حتی االمکان لطفاً اطالعات خواسته شده را 

 

 امطالق گرفته ☐ فوت شدهم همسر  ☐ ممجرد ☐ ممتاهل ☐ :آدرس ایمیل

 تلفن همراه: تلفن ثابت:
 

 نام خانوادگی: نام: 

 :را بنویسید تغییر کرده است، نام و نام خانودگی قبلی خودتا بحال یا نام خانوادگی شما درصورتی که نام 

 :منزلآدرس 

 دت اقامت در این آدرس:م :منزلکد پستی 

 یکسال در آدرس فوق اقامت داشته اید، لطفا آدرس قبلی خود را بنویسید.درصورتی که کمتر از 

 

 کنید:وضعیت خانه ای که در آن زندگی می

 سایر (توضیح دهید) ☐             متعلق به یکی از اعضای خانواده است ☐ مستاجر هستم ☐  مالک هستم ☐
 

 ً  :خود را وارد نمایید اطالعات پاسپورت لطفا

 

 :شماره ملی ملیت شما:

 شهر محل تولد: کشور محل تولد:

 را ذکر کنید:آن آیا ملیت دیگری دارید؟  تاریخ تولد (میالدی):

 
 وضعیت شغلی:

 

 بازنشسته ☐  خوداشتغال ☐  محصل ☐  کارمند ☐  بیکار (خانه دار) ☐
 

 ............................................................................................................................: نام سازمان یا شرکت محل خدمت

       ...........................................................................................................................................: شغل وضیحت وعنوان 

 (میالدی) تاریخ پایان اعتبار (میالدی) اعتبار تاریخ شروع شماره پاسپورت
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 .....................................................................................................................................: (میالدی) تاریخ آغاز به کار

 .........................................................................................................................................: محل کارو تلفن آدرس 

 ...............................................................................................................................: توضیح مختصری در مورد شغل

 ريال..................................... میزان حقوق دریافتی ماهانه: 

 ريال................ .............. :(مشاغل بدون حقوق ماهانه)، میزان درآمد ساالنه از این شغل در صورتی که خود اشتغال هستید

 گردند:که به حساب بانکی واریز می منظم و ماهیانهسایر درآمدهای 

 مقدار: ..................................... ريال کمک مالی دریافتی از اعضای خانواده  ☐

 مقدار: ..................................... ريال حقوق بازنشستگی   ☐

 مقدار: ..................................... ريال سود بانکی یا سود سهام   ☐

 مقدار: ..................................... ريال سایر درآمدها مانند اجاره   ☐

 مقدار: ..................................... ريال     )Savingsمقدار پس انداز (  ☐

 مقدار: ..................................... ريال   رای سفر به انگلیس هزینه خواهید کرد:مقدار مبلغی که ب

 مقدار: ..................................... ريال     ی ماهانه زندگی شما در ایران:هزینه

 .اطالعات زیر را وارد نماییدتمام یا بخشی از هزینه سفر شما را پرداخت می کند؟ در این صورت  آیا شخص دیگری

 تلفن: :پرداخت کننده نام

 دلیل حمایت مالی: مبلغ پرداختی به شما:

 آدرس :

 
 (میالدی) به انگلستان پیش روسفر اطالعات 

 (سال/ ماه /روز)تاریخ بازگشت:  (سال/ ماه /روز) به انگلستان:ورود تاریخ 

 
 دلیل اصلی سفر شما به انگلیس چه می باشد؟ 

 )Visiting friendsمالقات دوستان ( ☐                       )Visiting familyمالقات اقوام ( ☐      )                    Tourism( گردشگری ☐

 :شرح دهید برنامه و هدف از سفر خود را 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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 اطالعات همسر شما

 نام: خانوادگی: نام

 ملیت: تاریخ تولد (میالدی):

 سرتان با شما زندگی می کند؟مآیا ه آیا او در این سفر همراه شماست؟

 شماره پاسپورت همسر در صورت همراهی در سفر :

 

 فرزندانی که با شما زندگی می کنند یا دیگران)سال یا  ١٨(مثال فرزندان زیر آیا کسی در ایران به پشتیبانی مالی شما نیاز دارد؟ 

 در این سفروی  آیا
 همراه شماست؟

آیا باهم زندگی می
 کنید؟

 تاریخ تولد 

 (سال/ ماه / روز)
 نسبت نام نام خانوادگی 

      

      

 

 اطالعات پدر و مادر شما

 نام پدر: نام مادر:

 نام خانوادگی پدر: نام خانوادگی مادر:

 : (میالدی)تاریخ تولد پدر  : (میالدی) تولد مادرتاریخ 

 ملیت پدر: ملیت مادر:

 آیا پدرتان همیشه یک ملیت داشته؟ آیا مادرتان همیشه یک ملیت داشته؟

 
 آیا شما در انگلستان خویشاوندی دارید؟

 شماره پاسپورت نوع اقامت در انگلستان ملیت نام خانوادگینام و  نسبت با شما

     

     

     

 

 خیر ☐   بله ☐  قصد سفر به انگلستان را دارید؟که با شما نسبتی ندارد آیا همراه با شخص دیگری 

 خیر ☐   بله ☐                                    ای سفر کنید؟                  ر قالب گروه سازمان یافتهدآیا قصد دارید 

 ......................................................................................... مثبت است، نام گروه را ذکر نمایید:اگر جواب شما به سوال باال 
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 انگلستاناطالعات محل اقامت در 

 نام شخص یا هتل: تلفن:

 :آدرس

 پستی:کد  آدرس ایمیل:

 
ً تا به حال   .....................................................................................................چند بار به انگلستان سفر کرده اید؟  مجموعا

 .سفر آخر خود را در جدول بنویسید ۳اطالعات مربوط به 

 تاریخ ورود به انگلستان (میالدی) 
 (سال/ ماه)

 دلیل سفر مدت سفر
 (توریستی، درمانی، دیدار و ...)

   

   

   

 
 .................................................................................... حال در انگلستان مورد درمان قرار گرفته اید؟ توضیح دهید.ه ب آیا تا

 
 ............................................................................. کرده اید؟آیا هزینه ای بابت تحت درمان قرار گرفتن در انگلستان پرداخت 

 
 ............................ باشید؟ در صورت مثبت بودن پاسختان شماره بیمه مورد نظر را بنویسید.آیا شما در انگلستان دارای شماره بیمه می

 
 ............................... انگلیسی دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسختان شماره گواهی نامه تان را بنویسید.آیا شما گواهی نامه رانندگی 

 
 ...................................................................... چه نوع کمکی؟ حال در انگلیس از کمک های دولتی بهره مند شده اید؟ه ب آیا تا

 
الدی خود را به می ویزای آخرین صدورتاریخ در صورت مثبت بودن پاسخ،  ؟ویزای انگلستان برای شما صادر شده استسال گذشته  ١٠آیا در 

 وارد نمایید.

 سال ماه

  

 
 ............................................................. )Leave to Remainسال اخیر درخواست ماندن در انگلستان داشته اید؟ ( ١٠آیا در طی 

 .................. در صورت مثبت بودن پاسختان تاریخ تقاضای خودرا وارد نمایید. همچنین ذکر کنید که درخواست شما پذیرفته شد یا خیر؟

 ً  .سفر اخیر خود به آمریکا، شنگن، استرالیا، نیوزلند و کانادا را وارد کنید ٢اطالعات مربوط به  لطفا

 دلیل سفر نام کشور
 (توریستی، درمانی، دیدار و ...)

 (میالدی) ورودتاریخ 
 )زور/ هام/لاس(

 مدت سفر
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 (تکمیل تمام قسمتهای جدول الزامی است) .سال اخیر وارد کنید ١٠ه خارج از کشور را در ب خود هایغیر از کشورهای فوق، لطفاً مسافرت

 تاریخ خروج (میالدی)
 )زور/ هام/لاس(

 ورود (میالدی)تاریخ 
 )زور/ هام/لاس( 

 نام کشور لیل سفرد

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 برای شما رخ داده است جدول را تکمیل نمایید.در رابطه با انگلستان و یا هر کشور دیگری در صورتیکه مشکالت زیر 

 رد شدن درخواست پناهندگی ☐           آن کشور                            اخراج از  ☐               رد شدن درخواست ویزا ☐

 ممنوعیت ورود یا خروج از آن کشور ☐         ممانعت از ورود شما هنگام ورود در مرز ☐        قاضای ترک خاک آن کشور از شما   ت ☐

 تاریخ  نوع مشکل ایجاد شده
 )زور/ هام/لاس(

 یا توضیحات رفرنس نامهشماره 

   

 .بله، توضیح دهید ☐   خیر ☐ در انگلستان را دارید؟و یا هر نوع مشکل قضایی آیا سابقه محکومیت 
 ...................................................................................................................................................................... 

آیا سابقه نقض قوانین مهاجرت (مانند: ورود غیرقانونی، باقی ماندن در خاک انگلیس بیش از اعتبار ویزا، نقض مجوز های ویزا، ارائه 

 در صورت مثبت بودن تاریخ آن را ذکر کنید و مختصر توضیح دهید.اطالعات غلط و ...) در انگلستان را دارید؟ 

....................................................................................................................................................................... 

 مت استفاده نمایید.در صورتی که تمایل دارید اطالعات بیشتری را در اختیار بخش صدور روادید قرار دهید، از این قس

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 امضا  نمایم.صحت اطالعات فوق را تایید می   در تاریخ     اینجانب
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