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 فرم سفارت انگلیس

و تمامی سواالت  )روز/ ماه/ سال(و با ذکر  میالدیمتقاضی محترم لطفاً فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به 

بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص بودن فرم  ارائه اطالعات اشتباه، این مرکز هیچگونه  پوندمربوط به مسائل مالی را به 

 مسئولیتی بابت فرم قبول نخواهد کرد.

1. نوع ویزای درخواستی:

 :GENERAL VISITOR توریستی، دیدار اقوام و جهت بازدید از انگلستان ☐

 :FAMILY VISITORنامحدود انگلیس دارندجهت دیدار اقوام درجه یک که اقامت دائم و  ☐

 :BUSINESS VISITORافرادی که جهت امور تجاری قصد دیدار از انگلستان را دارند ☐

 :OTHER در صورت درخواست های دیگر لطفاً آن را ذکر کنید ☐

 اطالعات در مورد انتخاب نوع ویزای خود را در سایت زیر می توانید چک نمایید
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/turkey/?langname=UK%20English 

2. مدت ویزای درخواستی:
ساله 01 ☐ ساله 5 ☐ ساله 2 ☐ ماهه 6 ☐

3. محل مورد نظر برای وقت مصاحبھ/ انگشت نگاری:
دیگر ☐ ابوظبی ☐ دبی ☐ استانبول ☐ آنکارا ☐ تهران ☐

اطالعات متقاضی:
------------------------------------نام خانوادگی     ----------------------------نام

خیر           بله آیا تا به حال نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده اید؟ 
---------------------------علت -----------------------تاریخ  ------------------نام خانوادگی  ---------------------نام

آدرس محل اقامت: 

شماره تلفن ثابت:

ایمیل:آدرس چه مدت در این آدرس ساکن هستید؟

دیگر زندگی در کنار اعضای دیگر خانواده    مستاجر      مالک       وضعیت اقامت شما در ملک فعلی: 

شماره تلفن موبایل:
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اطالعات پاسپورت:
 زن مرد      جنسیت: 

جدا از همسر بیوه     مطلقه     متاهل      مجرد      وضعیت تاهل: 

-----------------------------کشور صادر کننده پاسپورت: 

------------------------------کشور محل تولد   -------------------------------------------تاریخ تولد: 

 ----------------------------------------شهر محل تولد

--------------------------------------شماره پاسپورت:

 --------------------------------محل صدور پاسپورت 

--------------------------انقضای پاسپورت تاریخ    -------------------------------تاریخ صدور پاسپورت 

پاسپورت های قبلی که از تاریخ انقضای آنها بیش از ده سال نگذشته (؟شته ایددیگری در اختیار دا پاسپورتتا به حال آیا 

باشد و یا پاسپورت با ملیت دیگر(
    بله خیر  

این پاسپورت در دسترس  محل صدور)شهر یا استان( تاریخ انقضاءتاریخ صدور شماره پاسپورت
شماست؟

0.

2.

3.

4.

خیر  آیا کارت ملی در اختیار دارید؟ 

  )بله ) شماره کارت ملی خود را ذکر نمایید------------------------------------------

وضعیت شغلی:
هم اکنون وضعیت شغلی شما به چه صورت است؟ 

 بازنشسته  بیکار    خوداشتغال   کارمند   دانش آموز/ دانشجو

دانش آموز/ دانشجو
تاریخ اتمام:نام رشته و دوره آموزشی:نام محل تحصیل:

  تمام وقت کارمند   حوزه شغلی:                نیمه وقت کارمند
میزان درآمد ماهانه:

تاریخ شروع به کارزمینه کاری سازمانِسمتنام سازمان

:آدرس و شماره محل کار
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 حوزه شغلی:               خود اشتغال
میزان درآمد ماهانه:

تاریخ شروع به کارزمینه کاری سازمانِسمتنام سازمان

:آدرس و شماره محل کار

خیر        بله آیا پس انداز سپرده، امالک، سهام و یا هر منبع درآمدی که از آن ماهیانه وجه دریافت می کنید دارید؟ 

 سود سهام------------------------------

 اجاره ملک---------------------------

 مستمری--------------------------------

 سود سپرده---------------------------

 دریافت از خانواده----------------------

 درآمد های دیگر-------------------------
لایر  ----------------------پوند /    ----------------------میزان درآمد سالیانه  

لایر ---------------------پوند /  -------------------میزان مبلغ سپرده گذاری شده در بانک 

لایر ----------------------پوند/  ---------------هزینه های سفر خود را تا چه حد تخمین میزنید؟ 

هزینه های روزمرههزینه های اقامتهواپیما، کشتی یا قطار هزینه بلیط

لایر --------------پوند /  ------------------هزینه های زندگی ماهانه خود در تهران را تا چه حد تخمین میزنید؟ 

ماهیانه چقدر بابت هزینه های زندگی پرداخت می کنید؟

خانواده یا دیگر اعضای تحت تکفل خود می دهید چقدر است؟کل هزینه ای که ماهیانه برای اعضا 

آیا کسی هزینه های این سفر را تقبل می کند؟
  خیر 

   نام :شرکت یا سازمان ثالث( -کارفرما -اقوام(بله---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------آدرس 

--------------------------------------------------------شماره تماس  

 پوند -----------------------هزینه های سفر شما تا چه مقدار پوشش داده می شود؟ 
----------------------------------------------هزینه های سفر شما به چه دلیل تحت پوشش شخص ثالث قرار میگیرد؟

تاریخ سفر:
---------------------تاریخ مورد نظر برای خروج از انگلستان ---------------ورود به انگلستانتاریخ مورد نظر برای 

 ----------------------؟اقامت خود در انگلستان را چند روز تخمین میزنیدبه طور کلی 
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-----------------------------ه زبانی صحبت کنید؟مصاحبه ترجیح میدهید به چدر صورت نیاز به 

 دلیل اصلی شما برای سفر به انگلستان چیست؟

  توریستی شامل دیدار از اقوام و دوستان تجاری )دیگر ) توضیح دهید 

اطالعات ھمسر:
---------------------------نام خانوادگی  ----------------------نام 

 -------------------------------------تاریخ تولد 

------------------------------------------ملیت

بله آیا در حال حاضر با همسر خود زندگی می کنید؟ 

   خیر: آدرس محل سکونت

بله )شماره پاسپورت را قید نمایید:(   آیا همسر شما در این سفر با شما همراهی می کند؟ 

  خیر

ا شما شخص دیگری را از نظر مالی حمایت می کنید؟آی
  خیر 
  فرزندانی که هنوز از  -سال که هنوز در منزل شما زندگی می کند 01فرزند باالی  -سال 01بله  شامل )فرزند زیر

مل افراد مسن که با شما زندگی می کنند( در این صورت اطالعات را در جدول زیر کا -حمایت مالی شما برخوردارند
 کنید(

نام و نام 
خانوادگی

تاریخ تولد

 بله شما با شما زندگی می کند؟  این شخصآیا 
      )خیر )لطفا آدرس محل سکونت را قید نمایید

 بله آیا این شخص با شما به انگلستان سفر می کند؟ 
      خیر
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اطالعات والدین:
:پدرنام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مادر:

:تاریخ تولد تاریخ تولد:

:محل تولد:محل تولد

:ملیت :ملیت

خانواده مقیم انگلستان:
آیا دوست یا خویشاوندی در انگلستان دارید؟

نامزد درصورتی که بیش از  /خانواده همسر پدربزرگ/ مادربزرگ/ نوه،)شامل خانواده درجه یک، همسر، فرزند، والدین

(و ... سال با وی زندگی کرده باشید 2

خیر

 بلھ 
نام و نام خانوادگی

نسبت

ملیت

وضعیت اقامت در انگلستان:
 اقامت موقت

( شماره پاسپورت)  

 اقامت دایم
(شماره پاسپورت) 

 ویزا یا اقامت دایم ندارد
بھ چھ دلیل؟

بھ وی دسترسی ندارم 
 بھ چھ دلیل؟ 
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خیر     یک گروه به انگلستان سفر می کنید؟  همراهآیا 

      )بله )نام گروه-----------------------------------------

اطالعات اقامت در انگلستان :
 بله آیا در زمان حضور در انگلستان در منزل اقوام خود اقامت میکنید؟ 

      خیر

د در انگلستان برنامه ریزی کرده اید؟ آیا برای محل اقامت خو
   بله

 نام شخص میزبان    
آدرس و شماره تماس:    
 ایمیل:آدرس     

تاریخ اقامت                             تاریخ عزیمت     

   )خیر)در این صورت برای محل اقامت خود چه هماهنگی هایی انجام می دهید؟

محل دیگری هم اقامت می کنید؟ آیا جز آدرس ذکر شده در باال، در

  خیر

  :بله: نام شخص میزبان
 آدرس و شماره تماس: 

تاریخ اقامت:    تاریخ عزیمت: 

 سال اخیر چند بار وارد انگستان شده اید؟  01در 

   تاکنون وارد نشده ام        یک بار      دو تا پنج بار شش بار یا بیشتر

 سال اخیر ویزای انگلستان داشته اید؟  01آیا در 

شهر صادر کننده ویزاتاریخ انقضاء ویزاتاریخ صدورنوع ویزا

سال اخیر به انگلستان سفر کرده اید؟ در این صورت جدول را کامل نمایید 01آیا در 

علت سفرمدت زمان اقامتتاریخ دقیق خروجتاریخ دقیق ورود
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خدمات پزشکی در انگلستان:
آیا تا به حال در انگلستان از خدمات پزشکی استفاده کرده اید؟ 

 خیر

  بله ) شامل سوانح و حوادث دربیمارستان  
( ویزیت پزشک در کلینیک یا بیمارستان     

نام بیمارستان/ پزشک
 آدرس

 شماره تماس
 تاریخ ویزیت

 بله آیا هزینه ای بابت دریافت این خدمات پرداخت کرده اید؟ 

      خیر

تاریخچھ ی سفرانگلستان:
سال اخیر درخواست اعطای اقامت در انگلستان داشته اید؟  01آیا در 

 خیر

  بله 
 تاریخ درخواست

خیر بله        آیا با این درخواست موافقت شده؟ 

سال گذشته تا کنون چند بار به کشورهای زیر سفر داشته اید؟  01در 

           حوزه شنگن          ایاالت متحده آمریکا                 نیوزلند            استرالیاکانادا

تاکنون سفری نداشته ام
 یک بار 
 2  بار 5تا 
 6 بار بیشتر 

و نوع ویزای ورودی را ذکر نمایید:این کشورها، تاریخ سفر، مدت اقامت نام 

مدت اقامتنوع ویزاتاریخ ورود(روز، ماه و سال)نام کشور تاریخ خروج(روز، ماه و سال)
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چنانچه به کشورهای دیگری سفر کرده اید جدول زیر را تکمیل نمایید:

 آیا تا به حال با یکی از شرایط زیر مواجه شده اید؟ 

       رد شدن ویزا   دیپورت/ اخراج از خاک انگلستان      ممانعت از ورود به انگلستان

 تاریخ   

به چه دلیل؟    

  توضیحات:

آیا تا بھ حال در خاک انگلستان محکوم بھ پرداخت جریمھ شده اید؟    بلھ      خیر 

آیا تا بھ حال بھ خاطر مسائل مالی ازجملھ ورشکستگی یا بدھی محکوم شده اید؟  بلھ    خیر آیا 

ھم اکنون حکم دستگیری یا جلب شما در حال اجر است؟    بلھ       خیر 

آیا تا بھ حال بھ دلیل سرعت غیرمجاز یا عدم پرداخت حق بیمھ جریمھ شده اید؟   بلھ        خیر 

آیا تا بھ حال محکومیت قضایی داشتھ اید؟    بلھ        خیر 

ایا تا بھ حال بھ دلیل جرایم جنگی مجازات شده اید؟    بلھ       خیر 

آیا تا بھ حال بھ خاطر شرکت در فعالیت ھای تروریستی محکوم شده اید؟     بلھ     خیر 

آیا تا بھ حال در سازمان ھای تروریستی عضویت داشتھ اید؟    بلھ      خیر 

آیا تا بھ حال دیدگاه ھای تروریستی یا خشونت آمیز داشتھ اید؟    بلھ      خیر 

مدت اقامت نوع ویزا تاریخ خروج(روز، ماه و سال) تاریخ ورود(روز، ماه و سال) نام کشور
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ی از نهادهای زیر مشغول به کار بوده اید؟ )در صورت مثبت بودن پاسخ توضیحات بیشتری ارایه آیا تا به حال برای یک
 دهید(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نیروھای مسلح(خدمت سربازی ھم شامل می شود)   بخش 

دولتی ( شامل ادارات و نھادھای دولتی) 

 سازمان صدا و سیما 

نھادھای امنیتی ( اداره پلیس و شرکت ھای خصوصی امنیتی)

دستگاه ھای قضایی (شامل قضات و وکال) 
تا کنون در ھیچ کدام از نھادھای باال مشغول بھ کار نبوده ام.  

توضیحات 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------

در صورتیکھ اطالعات دیگری وجود دارد کھ در جھت پذیرش شما از سفارت انگلستان موثر میباشد میتوانید در 
قالب ۲۰۰ کلمھ ذکر کنید. 




