فرم سفارت انگلیس
تـوجـه :
* این فرم می بایست بصورت انفرادی برای هر مسافر تکمیل گردد .
* به سواالت زیر دقیق و کامل پاسخ دهید و از پاسخ دادن به سواالتی که شامل شما نمی شوند خودداری نمایید .
* توجه نمایید نامها و آدرسها به انگلیسی و با حروف بزرگ و تاریخ تولد به میالدی نوشته شود و سواالت مربوط به مشخصات مطابق با پاسپورت باشد .
* لطفا تمامی سوال ها توسط متقاضی تکمیل گردد و ارائه هر گونه اطالعات نادرست و ناقص به مسئولیت خود متقاضی می باشد .

_________________________________________________________________________________
محل سفارت  :ترکیه آنکارا
نوع ویزا مشخص شود ( توریستی  /خانوادگی  /تجاری ) ؟
مدت زمان درخواست ویزا با تعداد سفر خود را مشخص نمائید  6ماه  2 /سال  5 /سال و یا  01سال ؟
( تنها متقاضیانی مجاز به درخواست ویزای 01 ، 5 ، 2ساله می باشند که  2بار ویزای  6ماهه یا بیشتر در  5سال اخیر گرفته و حتما از آنها استفاده نموده اند )

نام ( به انگلیسی مطابق پاسپورت ) ؟
نام خانوادگی ( به انگلیسی مطابق پاسپورت ) ؟
متاهل  /مجرد  /مطلقه و یا بیوه هستید ؟
تاریخ تولد ( به انگلیسی مطابق پاسپورت ) ؟
شهر محل تولد ؟
کشور محل تولد ؟
آیا ملیت دیگری دارید ؟
هدف شما از سفر به انگلستان ؟
چه مدت زمانی تمایل به اقامت در انگلستان دارید ؟
در چه تاریخی تمایل سفر به انگلستان دارید ؟
تمایل دارید در چه تاریخی از انگلستان به ایران بازگردید ؟

شماره پاسپورت ( با حرف اول انگلیسی ) ؟
شهر محل اخذ پاسپورت ؟
اداره صادر کننده پاسپورت ؟
تاریخ اخذ پاسپورت (  ) DATE OF ISSUE؟
تاریخ انقضاء پاسپورت (  ) DATE OF EXPIRY؟
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آیا این پاسپورت اولین پاسپورت شما است ؟
شماره پاسپورت قبلی و شهر محل اخذ ؟
آدرس کامل محل سکونت ( ایران ) ؟

کد پستی ؟
چند سال در این آدرس ساکن هستید ؟
شماره تلفن منزل ؟
شماره تلفن همراه ؟
آدرس آیمیل ؟
نام مادر ؟
نام خانوادگی مادر ؟
تاریخ تولد مادر ؟
شهر محل تولد مادر ؟

IRANIAN

کشور محل تولد مادر ؟
نام پدر ؟
نام خانوادگی پدر ؟
تاریخ تولد پدر ؟

IRANIAN

کشور محل تولد پدر ؟
نام و نام خانوادگی همسر ؟
درحال حاضر همسر شما در چه آدرسی هستند ؟
تاریخ تولد همسر ؟
کشور محل تولد همسر ؟
آیا همسر شما در این سفر همراه شما می باشند ؟

شماره پاسپورت همسر( با حرف اول انگلیسی ) ؟
چند فرزند مجرد دارید ؟
نام و نام خانوادگی فرزند و یا فرزندان ( به انگلیسی ) ؟
2-

3-

1-

تاریخ تولد فرزند و یا فرزندان ( به میالدی ) ؟
2-

3-

2

1-

شهر محل تولد فرزند و یا فرزندان ؟
2-

3-

1-

شماره پاسپورت فرزند و یا فرزندان ؟
2-

3آیا فرزند و یا فرزندان شما در این سفر همراه شما می باشند ؟

در صورتیکه فرزندانتان در خارج از کشور زندگی می نمایند  ،آدرس دقیق پستی آنها را به انگلیسی ذکر نمایید ؟

فرزندانتان در خارج از کشور با چه کسی و یا کسانی زندگی می نمایند ؟
در صورتیکه از طرف همسر  ،والدین و یا مجموعه ای ساپورت مالی می شوید  ،نام ایشان را بهمراه میزان وابستگی ذکر نمائید ؟

سمت یا عنوان شغلی در صورت شاغل بودن ؟
نام شرکت و یا موسسه استخدامی ؟
تاریخ شروع به کار ؟
آدرس محل کار ؟
تلفن محل کار ؟
ایمیل محل کار ؟
درآمد ماهیانه ( به واحد پوند ) ؟
از درآمد ماهانه خود  ،چقدر آن پس انداز و چه مقدار آن خرج میشود ( به واحد پوند ) ؟
اگر درآمد از راه دیگری دارید  ،میزان درآمد و نوع بدست آوردن آن را اعالم نمایید ( بطور مثال اجاره امالك یا سود سپرده ) ؟
اگر دارایی ( منزل  /زمین  /سپرده  /سهام و  ) ...دارید  ،لطفا نام ببرید ( در مورد منزل و ملک  ،میزان سهم و آدرس آن را ذکر نمایید ) ؟

به غیر از حقوق بازنشنستگی منبع درآمد دیگری دارید  ،اگر جواب بله هست توضیح کامل بدهید ( به واحد پوند ) ؟

اگر سپرده بانکی دارید  ،نام بانک و نوع حساب را مشخص کنید ( جاری یا سپرده ) ؟
مخارج ماهیانه شما در ایران چه میزان می باشد ( به واحد پوند ) ؟
در این سفر چه میزان پول به همراه دارید ( به واحد پوند ) ؟
در طول این سفر چند چه میزان بصورت تقریبی هزینه خواهید کرد ( به واحد پوند ) ؟

3

1-

هزینه سفر شما به عهده چه کسی می باشد ؟
آیا در  01سال اخیر به انگلستان سفر کرده اید ( تاریخ رفت و برگشت به میالدی ) ؟

در  01سال اخیر به چه کشورهایی سفر کرده اید ( تاریخ رفت و برگشت به میالدی ) ؟

درصورتیکه در  01سال اخیر از سفارت انگلستان ویزا اخذ کرده اید  ،شماره ویزاهای قبلی به همراه تاریخ صدور و انقضا و مدت اعتبار ویزا را ذکر نمائید ؟

اگر تا بحال به درخواست ویزای شما از سفارت انگلستان جواب مثبت ارائه نگردیده (  ، ) Refuseتاریخ آن را ذکر نمائید ؟

اگر تا بحال از سفارتخانه ای به درخواست ویزای شما جواب مثبت ارائه نگردیده (  ، ) Refuseنام سفارت و تاریخ آن را ذکر نمائید ؟

اگر تا بحال به هنگام ورود به انگلستان دیپورت گردیده اید  ،تاریخ آن را ذکر نمائید ؟
آیا خدمات پزشکی در انگلستان انجام داده اید ؟
آیا قصد انجام خدمات پزشکی در انگلستان را دارید ؟
در طول سفر به انگلستان  ،کجا اقامت می نمائید ( هتل  /منزل نزدیکان  /دوستان  /دیگران ) ؟
در صورت اقامت هتل  ،نام و آدرس آن ذکر نمائید ؟

نام و فامیل دعوت کننده را ذکر نمائید ( به انگلیسی ) ؟
آدرس محل اقامت در انگلستان ( به انگلیسی ) ؟
کد پستی محل اقامت در انگلستان ( به انگلیسی ) :
شماره تلفن ثابت در انگلستان ؟
شماره تلفن همراه دعوت کننده ؟
ایمیل دعوت کننده ؟
تاریخ تولد دعوت کننده ؟
شغل دعوت کننده ؟
آیا در  2سال اخیر دعوت کننده شما میزبان فرد و یا افراد دیگری بوده است ( اگر بلی نام و نام خانوادگی و تاریخ اقامت ایشان را ذکر نمائید ) ؟
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آخرین تاریخ مالقات شما با دعوت کننده را ذکر نمائید ؟
آیا فامیل و یا دوست دیگری در انگلستان دارید ؟
اسم و فامیل ؟
2-

3-

1-

ملیت ایشان ؟
2-

3-

1-

آدرس-کد پستی ؟
2-

3-

1-

نحوه اقامت ایشان ؟
2-

3-

1-

شماره تماس ؟
2-

3-

1-

نسبت ایشان با شما ؟
2-

3-

توجه  :کسانیکه جهت بازدید از نمایشگاه  /شرکت و یا مسایل بازرگانی و تجاری قصد سفر به انگلستان را دارند به سواالت زیر پاسخ دهند .

نام شرکت انگلیسی دعوت کننده ؟
نام شخص دعوت کننده ؟
سمت شغلی دعوت کننده ؟
قصد شما از بازدید این شرکت ؟
آدرس دقیق شرکت دعوت کننده ؟

نوع کار شرکت ؟
تلفن و ایمیل شرکت ؟

در صورت داشتن توضیحات بیشتر و یا قصد تحصیل در انگلستان ( نام و اطالعات موسسه و یا دانشگاه محل تحصیل ) موارد را ذکر نمائید :
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1-

