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  فرم سفارت انگلیس

 و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند( سال ماه / تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز / .فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید متقاضی محترم لطفا

  .نه مسئولیتی بابت فرم قبول نخواهد کردبدیهی است که در صورت ناقص بودن فرم ارائه اطالعات اشتباه، این مرکز هیچگو .بنویسید و ریال

 )دقت فرمایید پاسخ به کلیه سواالت الزامی است( 

 امضاء                                              .تاخیر در روند پرونده به علت کامل نبودن فرم به عهده شخص مسافر می باشد

 نوع ویزای خود را انتخاب نمایید: 

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

☐ BUSINESS VISITOR .افرادی که جهت امور تجاری قصد دیدار از انگلستان را دارند 

☐OTHER  .در صورت درخواست های دیگر لطفا آن را ذکر کنید 

 موارد دیگر  ☐ده ساله                        ☐         پنج ساله        ☐دوساله                   ☐شش ماهه                            ☐

 ترکیه              ☐دبی                       ☐تهران                                ☐

  اطالعات شخصی:

         نام خانوادگی:           نام : 

 نام خانوادگی قبلی:        نام قبلی:    آیا نام و یا نام خانوادگی قبلی داشته اید؟  

 آدرس : 

 کد پستی:  

 شهر :                                            استان :                                                 کشور :  

 چه مدت زمان در این آدرس سکونت دارید؟ 

             موارد دیگر                  منزل پدر و مادرم زندگی میکنم                      استیجاری                وضعیت محل سکونت:             مالک 

  بله                         ریخ     است؟    زیشما ن یآدرس پست نیا ایآ

        . دیرا اعالم کنبه همراه کدپستی  قیآدرس دق متفاوت است، یکه آدرس پست یدر صورت
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 .آدرس منزل قبلی را به همراه کد پستی وارد کنید سال ساکن هستید، 2زیر  ،ر آدرس فعلیچنانچه د

 بوده است؟   ایتانیآدرس در بر نیا ایآ

 سال(  / ماه / روز قیدق خی)تار د؟یآدرس را شروع کرد نیدر ا یزندگ یخیدر چه تار 

  سال( / ماه / روز قیدق خی)تار د؟یکرد یآدرس زندگ نیچه مدت در ا 

 

 شماره تماس:

گیری در رابطه با  این شماره تماس برای ارتباط با شما در رابطه با سواالت احتمالی در رابطه با درخواست ویزای شما و یا وضعیت اقامتی شما بعد از تصمیم 

 رت اطالع دهید.(  ویزای شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. )در صورت تغییر شماره های تماس شما موظف هستید سریعا به سفا

 

 استفاده می کنید؟  کجااز این شماره تماس در  

 یتانیا      بر داخل☐خارج از بریتانیا               

 این شماره تماس چه نوع شماره تماسی است؟ 

 منزل تلفن شماره☐ی                   کار تلفن شماره☐شماره تلفن همراه                    

 

  د؟یدار یگریتماس دشماره  ایآ

 .دیرا مشخص کنباال موارد  یلطفا تمام ،در صورت مثبت بودن پاسخ 

 دهید؟برای ارتباط ،کدام شماره را ترجیح می

 

 ؟ ) از طرف سفارت ( تلفن تماس گرفت قیتوان با شما از طر یم ایآ

  ☐امکیو پ یتماس تلفن 

 ( --------------------------------------------------------------: علت)      ☐تلفنی تماس -

 ( ---------------------------------------------------------------علت)              ☐امکپی -

       (-------------------------------------------------------------: علت)          ☐کدام چهی -
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 آدرس ایمیل: 

 باشد و برای سفارت ثبت خواهد شد.(اشید هنگامی که آدرس ایمیل شما وارد شد، قابل تغییر نمی)توجه داشته ب

 باشد؟آیا این ایمیل متعلق به شما می

  آیا آدرس ایمیل دیگری دارید ؟

 .دیسیکه متعلق به شما است را بنو ییها لیمیآدرس ا یدر صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل تمام

 

 .( دیاعالم شده انتخاب کن یها لیمی)لطفا از ا رد؟یارتباط با شما درباره سواالت فرم مشخصات بهتر است مورد استفاده قرار گ یراب یلیمیچه آدرس ا

 

 .( دیکنشده انتخاب  ماعال یها لیمی)لطفا از ارد؟یشما بهتر است مورد استفاده قرار گ یزایدر رابطه با درخواست و یریگ میاعالم تصم یبرا یلیمیچه آدرس ا

 

اعالم شده  یها لیمی)لطفا از ا رد؟یشما بهتر است مورد استفاده قرار گ یزایدر مورد درخواست و یریگ میارتباط با شما بعد از تصم یبرا یلیمیدرس اآچه 

 .(دیانتخاب کن

  نامشخص                         مرد                                   جنسیت:     زن 

 بیوه                   طالق               متارکه               نامزد               متاهل               تاهل : مجرد  وضعیت

  تولد: کشور محل           ملیت :                        تاریخ تولد: روز/ماه/سال به میالدی                              شهر محل تولد:        

 خیر       بله     د؟یرا دار یگریکشور د تیمل ایآ

 نتاکنو      :   خیتا تار  -------------------:خیاز تار ------------کشور

   اطالعات  پاسپورت فعلی:

      حل صدور: م شهرشماره پاسپورت:                                                                                 

 تاریخ صدور: روز/ماه/سال به میالدی                                                        تاریخ انقضاء: روز/ماه/سال به میالدی 

       محل صدور:                                                شماره کارت ملی:                                                    یا کارت ملی دارید؟    آ

 یالدیانقضا:روز/ماه/سال به م خیتار                                      یالدیصدور:روز/ماه/سال به م خیتار
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   وضعیت شغلی :

    دانش آموز/دانشجو              بیکار                 بازنشسته               خویش فرما/کارشخصی         کار تمام وقت

 : نام شرکت/تاریخ شروع به کار برای این کارفرما : روز/ماه/سال میالدی                                 نام کارفرما

 آدرس کارفرما:  

                           کشور:                                                             :             استان                                                                   شهر :  

 سمت شغلی:                                                                :               تلفن کارفرما

 )به ریال(چنانچه کارفرما هستید ، درآمد شما سالیانه چقدر است؟ 

 )به ریال(نه پس از کسر مالیات چقدر است ؟ ند هستید ، درآمد شما ماهیاچنانچه کارم 

  مختصر شرح دهید:  را شرح وظایف خود 

 ریال پر کنید. مطابق با فیش بانکی و به اگر درآمد دیگری نیز دارید لطفا موارد زیر را   :ماهیانه  وضعیت درآمد

 دیگر:در آمد حاصل از کار  در آمد حاصل از اجاره ی ملک:

 در آمد بازنشستگی: کمک خرج از آشنایان و یا دوستان:

 سود ماهیانه ی سپرده در بانک: درآمد حاصل از سهام:

  درآمد دیگر:

 

 ذکر نمایید. ریال چقدر پس انداز دارید؟ بر حسب 

 (  ریال و پوند) برحسب  پرواز، اقامت و سایر هزینه ها های شخصی  شامل هزینهپول در این سفر خرج  می کنید؟ چه مقدار 

  (م از اجاره، هزینه زندگی و پرداخت به افراد تحت تکفل )بر حسب ریالعشامل کلیه هزینه های پرداختی اانه چقدر هزینه زندگی می کنید؟ ماهی 

 ری هزینه سفر شما را می پردازد؟ چنانچه جواب بلی است:  گآیا شخص دی

 چه کسی هزینه سفر شما را می پردازد؟ 

 شما پرداخت می شود؟ چقدر بابت این سفر به 

 چرا این مبلغ به عنوان کمک به شما پرداخت میگردد؟  
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  اطالعات سفر:

 تاریخ خروج از انگلیس: روز/ماه/سال به میالدی                        تاریخ ورود به انگلیس: روز/ماه/سال به میالدی                      

 مدت زمان اقامت:  

  زبان مصاحبه:

ترجیحا صحبت می کنید؟   ه مصاحبه داشته باشید به چه زبان یا زبان هاییچنانچ

  طالعات سفر:ا

 دلیل اصلی شما برای سفر به انگلیس چیست؟ 

 آیا در مدت زمانی که در انگلیس هستید برای فعالیت کاری شما پرداختی صورت میگیرد؟ 

 چه کسی این مبلغ را می پردازد؟ 

 ه شما پرداخت میشود؟ به چه دلیلی پرداخت میشود؟ چقدر ب

  لطفا جزئیات برنامه سفر خود به انگلیس را شرح دهید. به انضمام موارد دیگری از قبیل خدمات درمانی، کار موقت یا ازدواج:  

 

 

   مشخصات همسر:

  نام خانوادگی :        نام :

 ملیت:                   (اه/سال میالدی روز/م)تاریخ تولد: 

 آیا ایشان در حال حاضر با شما زندگی می کند؟ 

 

 آیا در حال حاضر با شما به انگلیس سفر می کند؟   

 شماره پاسپورت:  
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  مشخصات وابستگان:

و یا کسانی که با شما  مند به حمایت مالی از طرف شما باشند یا تحت تکفل شما باشند ، شامل کسانی که با شما سفر می کنندآیا اشخاصی هستند که نیاز

 : و یا فرزندانی که با شما زندگی میکنند سفر نمی کنند
 نام        

 نام خانوادگی        

 تاریخ تولد روز/ماه/سال       

 نسبت       

 شماره پاسپورت       

 ملیت       

 آیا با شما سفر می کند؟       

 آدرس       

 شهر        

  تلفن       

  
 نام        

 نام خانوادگی        

 تاریخ تولد روز/ماه/سال       

 نسبت       

 شماره پاسپورت       

 ملیت       

 آیا با شما سفر می کند؟       

 آدرس       

 شهر        

 تلفن        
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 مشخصات والدین :

 .العاتی در مورد والدین خود ندارممن هیچ اط .ید جلوی سوال عالمت بزنیدمیتوان چنانچه اطالعاتی در مورد والدین خود ندارید

 

  شامل مادر/ مادر ناتنی / غیره د (مشخصات مادر را ذکر نمایی )این شخص چه نسبتی با شما دارد؟ 

 ملیت:                                       نام فامیل:                                           نام:  

                 تاریخ تولد: روز/ماه/سال به میالدی 

 آیا ملیت دیگری نیز داشته اند؟

 پدرناتنی / غیره شامل پدر/ مایید(مشخصات پدر را ذکر ن)این شخص چه نسبتی با شما دارد؟ 

 ملیت:                                     نام فامیل:                                               نام:

         تاریخ تولد: روز/ماه/سال به میالدی 

 آیا ملیت دیگری نیز داشته اند؟ 

 اطالعات محل اقامت:

 .. اقامت می کنید ؟ آیا در هتل و یا مکانی دیگر که کارفرما برای شما در نظر گرفته یا محل دیگری نظیر منزل شخصی یا منزل یک همکار ، پانسیون و یا غیره.

 چنانچه جواب بلی است به سواالت زیر پاسخ دهید: 

 :نام  و نام خانوادگی 

 نام کامل مکان :  

 آدرس :  

 تلفن :  

 زمان دقیق ورود: روز/ماه/ سال  

 زمان دقیق خروج:  روز/ماه/ سال 
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   اطالعات اقوام در انگلستان:

 

 دهید : آیا خویشاوندی در انگلیس دارید؟ چنانچه جواب بله است پاسخ 
 تلفن :       

 آدرس ایمیل:       

 نام:       

 نام خانوادگی:         

 نسبت:        

 پاسپورت:شماره       

BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ویزای دائم 

      ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم ندارد

 عدم دسترسی به خویشاوندان

 

BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ویزای دائم 

      ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم ندارد

 عدم دسترسی به خویشاوندان

 BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ویزای دائم 

      ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم ندارد

 خویشاوندانعدم دسترسی به 

 

 وضعیت اقامت: 

      

  

 آدرس:  

 کدپستی:        
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  لستان نزد چه کسی اقامت خواهید داشت؟  در انگ

 چنانچه نزد شخص دیگری نظیر عمه، دایی، عمو ، پسر عمو ویا غیره ... اقامت می کنید نیز ذکر نمایید؟ 

 
 نام:       

 نام خانوادگی:        

 نسبت:        

BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ائم ویزای د

ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم 

عدم دسترسی به      ندارد

 خویشاوندان

 

BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ویزای دائم 

ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم 

عدم دسترسی به      ندارد

 خویشاوندان

 

BRITISH CITIZEN  

 ویزای موقت            ویزای دائم 

ویزا ندارد و در انگلیس اقامت دائم 

عدم دسترسی به      ندارد

 خویشاوندان

 

 وضعیت اقامت: 

 آدرس:        

 تلفن:        

  

 سفر: 

 آیا در قالب سازمان یا گروهی خاص به انگلیس سفر می کنید؟ چنانچه جواب بله است اطالعات را ذکر نمایید:

 ه ؟نام گرو 
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 آیا شما با شخصی غیر از همسر، نامزد و یا وابستگان خود به انگلیس سفر می کنید؟ چنانچه جواب بله است مشخصات را کامل ذکر کنید. 

 
 نام:       

 نام خانوادگی:       

 نسبت:        

 آیا ویزا دارد؟       

      

  

 آدرس:  

 تلفن:        

 

 

 بار در انگلیس بوده اید؟ در ده سال گذشته چند 
 )به میالدی(تاریخ سفر  مدت زمان اقامت روز یا ماه  علت سفر 

 روز/ماه/سال
      

      

      

      

      

      

      

 

 

 )ماه/ سال( تاریخ صدور آخرین ویزای انگلیس؟
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 آیا تابحال گواهینامه انگلیسی برای شما صادر شده است؟

 نامه انگلیسی برایتان صادر شده است؟ آیا تابحال بیمه

 د؟یکرده ا افتیدر یدولت نهیتا به حال در انگلستان کمک هز ایآ

  اطالعات درمانی:

 آیا تا کنون در انگلیس خدمات درمانی انجام داده اید؟ چنانچه جواب بلی است لطفا پاسخ دهید: 

 نام پزشک : /نام مرکزدرمانی

 تاریخ اتمام دوره درمان:                                                                               تاریخ شروع درمان:  

 عارضه :  

                                         آدرس:         

 شهر:                                                                کدپستی:              

 ی درمان چطور پرداخت شد؟هزینه ها

   اطالعات سفر:

 آیا در ده سال گذشته درخواست اقامت در انگلیس داده اید؟ 

  اطالعات سفر

 ؟ چنانچه جواب بلی است ذکر نمایید: خواهید کردآیا شما از شرکت و یا سازمانی در انگلیس بازدید 

 و نام خانوادگی دعوت کننده:   نام                                                                                    نام سازمان:  

 

 زمینه کاری سازمان :                                                                                      نام مهمان :  

                                                                                 آدرس:  

 شهر:                                                                         

 تلفن: 
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   اطالعات سفرهای قبلی: 

 چند بار به کشورهای زیر در ده سال گذشته سفر نموده اید؟  

 )شنگن( اتحادیه اروپا-آمریکا    -نیوزیلند  –کانادا  –استرالیا 

   شش بار به باال                            بار 5تا 2                               یک یا دوبار                            قت هیچو

 
  مدت زمان اقامت 

 روز یا ماه   
 تاریخ سفر  دلیل سفر 

 روز/ماه/سال )میالدی(  
 نام کشور 
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 کشورهای دیگر نیز سفر کرده اید؟آیا در ده سال گذشته به 

 
  تاریخ خروج)میالدی(

 روز/ماه/سال
 )میالدی(تاریخ سفر   دلیل سفر 

 روز/ماه/سال 
 نام کشور  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 اطالعات سفر انگلیس:  

 آیا تا کنون :  

                                                                  از انگلیس اخراج شده اید؟                                                                                    رد شده است؟ ویزای شما

 برای اقامت درخواست داده اید؟                                                                اقامت شما از انگلیس ابطال شده است؟ 

 در مرز از ورود شما جلوگیری شده است؟ 
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 نانچه پاسخ شما مثبت است:  چ

 اطالعات را شرح دهید: 

 به میالدیسال /: روز/ماهتاریخ رد شدن ویزا  

 دلیل رد شدن ویزا

 آیا تابحال به این ردی اعتراض زده اید؟

 

   اطالعات سفر به کشورهای دیگر:

 آیا تا کنون : ویزای شما  از کشوری غیر از انگلیس رد شده است؟ 

  .را بنویسید شدن ویزاتاریخ رد دلیل رد شدن، در صورت مثبت بودن، اسم کشور، 

 از  کشوری اخراج شده اید؟ 

 اقامت شما از کشوری ابطال شده است؟ 

 ؟ آیا برای پناهندگی به کشور دیگری اقدام نموده اید

 به کشوری دیگر جلوگیری شده است؟ در مرز از ورود شما 

 

    جرائم و مجازات های دیگر

 آیا تا کنون در انگلیس و یا سایر کشورها : 

 چنانچه جواب هر یک از سواالت بلی است توضیح دهید: 

 یا تا کنون جرم جنایی انجام داده اید؟ آ

 آیا برای تخلف رانندگی نظیر سرعت غیر مجاز در رانندگی یا عدم بیمه وسیله نقلیه  جریمه شده اید؟ 

 برای ارتکاب به جرمی جریمه،  دستگیر یا در انتظار محاکمه باشید؟ 

 آیا هشدار ،اخطار، توبیخ و یا جریمه دیگری شده اید؟ 
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 بر علیه شما به طور مثال برای عدم پرداخت بدهی ها، ورشکستگی یا رفتار ضد اجتماعی تشکیل شده است ؟  آیا دادگاهی

 آیا جریمه مدنی که منطبق بر قانون مهاجرت انگلیس صادر شده باشد؟ 

 

 

   سوابق دیگر

 درگیر شده اید؟ عی ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمح یا جنگ تا کنون به عنوان مظنونآیا در هنگام صل

 آیا تا کنون به عنوان حامی تروریست و یا مشوق تروریست در کشور دیگری شناخته شده اید؟ 

 عضو و یا مشوق سازمان مرتبط به تروریسم بوده اید؟  آیا تا کنون به عنوان

یستی یا سایر ین برای ارتکاب عملیات ترورسایر یا موجب تحریک یستی، تسلیم به خشونت های تروریا دیدگاه های افراطی موجب تحمیلآیا شما به هر نحوی 

 جرایم سنگین شده اید؟ 

 در مورد شغل خود در سازمانهای زیر توضیح دهید:  

 ) با ذکر تاریخ شروع و پایان کار( و خدمات ملی اجباری اجتماعی نهادهای عمومی یا شغل های دولتی شامل

 )تاریخ شروع و پایان( و یا خدمت سربازی اجبارینیروی انتظامی  نیروی ارتش شامل

 یان کار(پا )تاریخ شروع و شامل خدمات عمومی یا نهادهای اجرایی و یا خدمات ملی اجباری ولتید

 

 

 شامل :رسانه ای  سازمان های 

 (پلیس و شرکتهای خصوصی امنیتی ) نهاد های امنیتی

 ( نوان قاضی یا  کار در دادگستریکار به ع)  دادگاهها
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   اطالعات بیشتر

 در صورتیکه میخواهید اطالعات بیشتری بنویسید ولی قبال نتوانستید توضیح دهید، لطفا اضافه نمایید:  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

ارت مربوطه به در مورد فرم سف از اینکه این شرکت را به عنوان کارگزار خود جهت انجام امور مربوطه انتخاب نموده اید کمال تشکر و قدردانی را دارد.

این شرکت محدودیتهایی در زمینه اصالح و تکمیل فرمها دارد که به شرح  ،استحضار میرساند به دلیل حجم باالی اطالعات ورودی از طرف مسافرین محترم

 ذیل خدمتتان اعالم میگردد: 

ارسال تاییدیه و یا رفع ایراد به صورت مکتوب توسط  خواهشمند است نسبت به بررسی دقیق فایلهای پیوست اقدام فرمایید و پس از بررسی نسبت به

 همین ایمیل اقدام فرمایید . 

 فرمهای دارای نقص یا هرگونه کسری اطالعات به هیچ عنوان پذیرفته نمیگردد. 
 فرمها بر اساس اطالعات ارائه شده مکتوب شما کامل گردیده لذا هرگونه مغایرت اطالعات به عهده مسافر عزیز میباشد. 

 دالر هزینه میگردد.   10ذیرد و هربار مازاد شاملپفرمها فقط یکبار رایگان انجام می، اصالح علت رعایت حق کلیه مسافرین محترمبه 

 لطفا دقت بفرمایید که اطالعات فرمها کامال اطالعات شخصی میباشد لذا به هیچ عنوان درخواست و انتظار مشاوره نداشته باشید.      

 قدیم احترام  ا تب        

  


