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 فرم تقاضای ویزای توریستی انگلستان

 . نگذارید پاسخ بدون را سوالی هیچ و دهید پاسخ خوانا و کامل بطور سواالت تمامی به

 . بنویسید میالدی بصورت را نظر مورد های تاریخ و داده پاسخ به انگلیسی را سواالت تمامی است خواهشمند

 . داشت نخواهد مسوولیتی هیچگونه شـرکت این , سـفارت توسط ویزا درخواست شدن رد صورت صحت اطالعات وارد شده در این فرم بعهده متقاضی می باشد لذا در

 کنید انتخاب زیر موارد از یکی از را درخواستی ویزای نوع

 تحصیلی کاری دیدار با خانواده توریستی
 

 را انتخاب نمایید درخواستی ویزای مدت

 ده ساله پنج ساله دو ساله شش ماهه
 

 را انتخاب نمایید مدارک تحویل و نگاری انگشت انجام جهت مورد نظر محل

 استانبول آنکارا دبی رانـــــــته
 

 : نام خانوادگی  نام :

 می شوید , ذکر نماییدچنانچه با نام و نام خانوادگی دیگری شناخته 

 نام خانوادگی : نام :

 
 ادرس محل سکونت : 

 

 کد پستی منزل : استان :  شهر : 
 

 شماره تماس اصلی :                                                           شماره تماس اضافی :

 چه مدت است در این آدرس سکونت دارید ؟

 وضعیت مالکیت محل سکونت  را مشخص نمایید : 

 غیره                     ه ام زندگی می کنم                با خانواداجاره کرده ام                            مالک هستم                          

 در صورت انتخاب " غیره " توضیح دهید : 

 

 بیوه مطلقه مجرد متاهل
 

 محل تولد :                                      سال   /  ماه  /  روزتاریخ تولد به میالدی : 
 

 ملیت :                                                                                  ملیت دیگر : 
 

 تاریخ انقضاء تاریخ صدور شهر محل صدور شماره پاسپورت

 سال   /  ماه  /  روز ماه  /  روز  سال   /  

 
 مشخصات پاسپورت های دیگر : ) شمل پاسپورتی کشوری دیگر و یا پاسپورت منقضی شده ای که در اختیار دارید (

 تاریخ انقضاء تاریخ صدور شهر محل صدور شماره پاسپورت

 سال   /  ماه  /  روز سال   /  ماه  /  روز  

 سال   /  ماه  /  روز سال   /  ماه  /  روز  

 سال   /  ماه  /  روز سال   /  ماه  /  روز  
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 وضعیت شغلی : 

 بیکار  بازنشسته محصل  خود اشتغالی کارمند
 

 : چنانچه کارمند هستید  پاسخ دهید

 نام شرکت , سازمان  یا موسسه محل کار : 

 آدرس محل کار :
 
 

 تلفن محل کار :                                        کد پستی :                           
 

 از چه تاریخی برای این شرکت کار می کنید : ) فقط سال و ماه را ذکر نمایید (             ماه :                  سال :

 
 : چنانچه خود اشتغال هستید پاسخ دهید

 ) توضیح دهید ( شغل شما چیست ؟

 

 ) به ریال ذکر نمایید ( :میزان درامد شما از این شغل  در سال 

 ایا شما منبع درامد دیگر و یا هر گونه پس انداز دیگری دارید ؟

  نوع منبع درامدی که در اختیار دارید انتخاب نمایید :
 

 نبع درامد دیگرم             سرمایه گذاری              حقوق بازنشستگی              پول دریافتی از خانواده                         
 

 محل درج مبلغ مجموع میزان پولی که در سال از این منابع دریافت می کنید ) به ریال ذکر نمایید ( : 

 محل درج مبلغ مجموع میزان پولی که  در پس انداز خود دارید ) به پوند ذکر نمایید ( : 

 چه میزان پول قرار است در سفرهزینه کنید ) به ریال ذکر نمایید ( :
 شامل بلیط هواپیما , هزینه اقامت , هزینه روزانه در سفرهزینه تقریبی  

 محل درج مبلغ

 مجموع پولی که در هر ماه هزینه می کنید ) به ریال ذکر نمایید ( :
 شامل : هزینه زندگی , پولی که به اعضای خانواده میدهید ,هر گونه پرداخت شامل مالیات و غیره

 محل درج مبلغ

 
 فر شما را پرداخت می کند ؟هزینه س فرد دیگریایا 

 

شرکتی دیگر                         اشرکت یا کارفرمای شم                      دوست یا خانواده                                 

 

  ) به ریال ذکر نمایید ( میزان مبلغی که به شما کمک می کنند را ذکر نمایید 

 چرا انها در پرداخت هزینه سفر به شما کمک می کنند , توضیح دهید 

 
 

 

 سال   /  ماه  /  روز تاریخ خروج از انگلستان : سال   /  ماه  /  روز :تاریخ ورود به انگلستان 

 دلیل اصلی سفر خود را انتخاب نمایید :

 رمان پزشکید            کاری:  شامل ورزش و تفریحی             توریستی : شامل دیدار خانواده و دوست                    

 
در جزییات سفر خود را شرح دهید : )شامل مکان های توریستی و یا خانواده و دوستانی که قصد دارید ببینید و همچنین جزییات مکان های دیگر 

 (انگلستان که قصد دارید ببینید 
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 چنانچه متاهل هستید , سواالت زیر را پاسخ دهید :

 ایا با شما زندگی می کنند /  روز  سال   /  ماه    تاریخ تولد نام خانوادگی نام همسر

  چنانچه همسرتان با شما سفر می کنند , شماره پاسپورت ایشان را ذکر نمایید

 
سالی که با شما زندگی میکنند , فرزندان دیگری  81سال , فرزندان باالی  81جزییات افرادیکه به ساپورت مالی شما نیاز دارند ) شامل : فرزندان زیر 

 مراقبت می کنید , خویشاوندان پیری که با شما زندگی می کنند ( که از انها

 ایا با شما زندگی می کنند سال   /  ماه  /  روز   تاریخ تولد نام خانوادگی نام 

   چنانچه با شما سفر می کنند , شماره پاسپورت ایشان را ذکر نمایید

 ایا با شما زندگی می کنند سال   /  ماه  /  روز    تاریخ تولد نام خانوادگی نام 

   چنانچه با شما سفر می کنند , شماره پاسپورت ایشان را ذکر نمایید

 

 سال   /  ماه  /  روزتاریخ تولد          نام خانوادگی مادر نام مادر

 سال   /  ماه  /  روزتاریخ تولد          نام خانوادگی پدر نام پدر

 
 (داماد یا عروس  –خانواده همسرتان  –نوه  –پدر بزرگ یا مادر بزرگ  –فرزند  –پدر مادر  –شامل : همسر دارید ؟  )ایا اقوامی در انگلستان 

 ملیت نام خانوادگی نام نسبت انها با شما  8

 : ایمیل  تماس : ماره ش

 
 ایا در انگلستان نزد ایشان اقامت خواهید داشت ؟

 نمی توانم با ایشان تماس بگیرم       نه ویزا دارند و نه بصورت دائم در انگلستان هستند        انگلستان هستند  مقیم      ویزای موقت دارند      

 , شماره پاسپورتشان را ذکر نمایید ویا بصورت دائم در انگلستان هستند ت هستنددارای ویزا موقچنانچه 

 بصورت دائم در انگلستان هستند , وضعیت اقامت انها را در انگلستان توضیح دهید چنانچه نه ویزا دارند و نه 

 چنانچه نمی توانید با ایشان تماس بگیرید , علت را توضیح دهید 

 

 ملیت نام خانوادگی نام نسبت انها با شما : 2

 : ایمیل  تماس : ماره ش

 
 ایا در انگلستان نزد ایشان اقامت خواهید داشت ؟

 نمی توانم با ایشان تماس بگیرم    نه ویزا دارند و نه بصورت دائم در انگلستان هستند     انگلستان هستند       قیم م   ویزای موقت دارند        

 پورتشان را ذکر نماییدچنانچه دارای ویزا موقت هستند ویا بصورت دائم در انگلستان هستند , شماره پاس

 چنانچه نه ویزا دارند و نه بصورت دائم در انگلستان هستند , وضعیت اقامت انها را در انگلستان توضیح دهید 

 چنانچه نمی توانید با ایشان تماس بگیرید , علت را توضیح دهید 

 

 فر می کنید , نام شرکت و یا گروه را نام ببریدچنانچه به عنوان قسمتی از یک گروه کاری , ورزشی و یا تحصیلی به انگلستان س

 نیست سفر می کنید , موارد زیر را ذکر نماییدشما چنانچه با فرد دیگری که همسر 

 نسبت انها با شما :                                                                   : نام و نام خانوادگی

 کارفرما همکار دوست دختر فرزند پسر یا   نامزد والدین
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  مت در انگلستان :اجزییات محل اق

 ذکر نمایید , نام و نام خانوادگی شخصی که در منزل او اقامت خواهید داشت و یا نام هتل را

 کد پستی ( –شهر   -ادرس کامل : ) شامل اسم خیابان 

 

 /  ماه  /  روز سال  اقامت تا تاریخ :  سال   /  ماه  /  روزاقامت از تاریخ : 

 
 اگر در مدت سفر خود در انگلستان در ادرس دیگری غیر از ادرس ذکر شده اقامت خواهید داشت , موارد زیر را ذکر نمایید : 

 نام و نام خانوادگی شخصی که در منزل او اقامت خواهید داشت و یا نام هتل را ذکر نمایید

 کد پستی ( –شهر   -ادرس کامل : ) شامل اسم خیابان 

 

 سال   /  ماه  /  روزاقامت تا تاریخ :  سال   /  ماه  /  روزاقامت از تاریخ : 

 
  داشته اید : رسال گذشته در انگلستان حضو 81طی   آیا

 شش مرتبه و بیشتر دو تا پنج مرتبه یک مرتبه تا بحال حضور نداشته ام

 
  گذشته :سال  81جزییات سفر های قبلی به انگلستان طی 

 ترانزیت تحصیلی کاری توریستی

 مدت سفر : ماه ........  سال  ........         تاریخ سفر قبلی به انگلستان 

 ترانزیت تحصیلی کاری توریستی

 مدت سفر : ماه ........  سال  ........           تاریخ سفر قبلی به انگلستان

 ترانزیت تحصیلی کاری توریستی

 مدت سفر : ماه ........  سال  ........         تاریخ سفر قبلی به انگلستان 

 
 سال گذشته برای مهاجرت به انگلستان اقدام کرده اید ؟ 81ایا طی 

 درخواست من قبول شد درخواست من رد شد تاریخ درخواست ) فقط ماه و سال (

 

 سال گذشته : 81جزییات سفر به کشور های دیگر طی 

 ) تعداد روز ( مدت سفر تاریخ سفر ) فقط ماه و سال ( تحصیلی(-کاری-) توریستی علت سفر نام کشور
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 ایا تا بحال درخواست ویزای انگلستان شما رد شده است ؟

 در صورت مثبت بودن , تاریخ ) فقط ماه و سال ( و جزییات بیشتر را ذکر نمایید 

 

 ایا تا بحال از انگلستان دیپورت شده اید ؟

 در صورت مثبت بودن , تاریخ ) فقط ماه و سال ( و جزییات بیشتر را ذکر نمایید 

 

 است ؟ایا تا بحال درخواست ویزای شما از کشوری غیر از انگلستان رد شده 

 در صورت مثبت بودن , نام کشور , تاریخ ) فقط ماه و سال ( و جزییات بیشتر را ذکر نمایید

 

 ایا تا بحال ازکشوری غیر از انگلستان دیپورت شده اید ؟

 در صورت مثبت بودن , نام کشور , تاریخ ) فقط ماه و سال ( و جزییات بیشتر را ذکر نمایید

 

 فعالیت داشته اید ؟ازمان های زیر هر یک از س درایا تا بحال 

 شازمان های قضایی سازمان های امنیتی های رسانه ایسازمان  سازمان های دولتی نیروهای مسلح شامل خدمت اجباری سربازی

 
 چنانچه فعالیت داشته اید , توضیح دهید : 

 

 

 

 می تواند جهت موفقیت شما بابت اخذ ویزا انگلستان موثر باشد را ذکر نمایید بیشتری از خود  که فکر می کنید  هرگونه اطالعات و جزییات

 ) در صورت امکان توضیحات را به زبان انگلیسی بنویسید (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید


