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 DS_160نیاز فرم اطالعات مورد

 

 ○دی�             ○ایروان          ○محل مورد نظر کنسولگري :   آنکارا 

ها با ذکر  خیتار یکه تمام دنمایی. دقت دیپاسخ نگذار یرا ب یسوال چیو ه دییفرما لیموجود را تکم يها نهیگز هیلطفا کل
 تشکر . بادرج شوند يالدیروز،ماه،سال و حتما به م

 اطالعات فردي
 خانوادگی:نام :                                                    نام

 نام قبلی یا نام مستعار(در صورت وجود) :

 وضعیت تاهل
   (در این صورت حتما  تاریخ ازدواج و طالق و علت آن ذکر شود) ○طالق      ○همسر از دست داده      ○متاهل     ○مجرد 

 تولد به میالدي :                                شهر محل تولد:                      استان محل تولد: تاریخ

 
 کشور محل تولد:                                        ملیت:                                   شماره ملی:       

 دهید.آیا هرگز ملیت دیگري داشته اید ؟ لطفا توضیح 

 را دارید ؟ )کشور محل زندگیآیا اقامت کشور دیگري(غیر از 

 :)social security numberشماره شهروندي در آمریکا(
 اطالعات سفر

 قصد سفر و نوع ویزاي درخواستی : 
  ○خیر                 ○آیا برنامه خاصی براي مالقات ازآمریکا دارید :       بله 

 .و شماره پرواز و شهر و تاریخ ورود و خروج از آمریکا و محل هاي مورد نظر جهت بازدید ذکر شوددر صورت مثبت بودن، اسم 
 تاریخ ورود به آمریکا(روز/ ماه/ سال)میالدي:                                    مدت زمان اقامت در آمریکا:

 آدرس محل اقامت در آمریکا:

 
 ایالت :                                            کدپستی:     شهر:                                
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 ○سازمان دیگري           ○فرد دیگري          ○کند:     خودم چه کسی هزینه سفر شما را پرداخت می
 اطالعات خواسته شده را براي آن شخص وارد کنید.کند، در صورتیکه فرد دیگري هزینه سفر را پرداخت می

 :نسبت  :                              شماره تلفن:                           نام خانوادگی                          :نام
 آدرس:

 
 کنند ؟آیا  فرد یا افراد دیگري شمارا در این سفر همراهی می

 نسبت با شما:                                نام:                                        نام خانوادگی:               
 

 کنید ؟ نام سازمان؟آیا به عنوان عضوي از سازمان یا گروهی خاص سفر می
 ○خیر          ○بله   آیا تا کنون در آمریکا بوده اید ؟

 در صورت مثبت بودن به سواالت زیر پاسخ دهید.
 سفر اخیر به آمریکا را وارد نمایید. 5اطالعات 

 تاریخ آخرین ورود به آمریکا به میالدي:                                                  مدت اقامت در آمریکا:
 ○خیر              ○بله   آیا هرگز گواهینامه رانندگی در آمریکا  داشته اید ؟ 

 در صورت مثبت بودن شماره گواهینامه را اعالم نمایید.
 یکا داشته اید؟آیا تاکنون  ویزاي آمر

 ویزا:                               شماره ویزا:                                      تاریخ(روز/ماه/سال)به میالدي:
 
 قبلی است؟  زايیشما از نوع و زايیدرخواست و زیبار ن نیا ایآ
 د؟یاقدام می کن د،یکرده بود زایکه قبال درخواست و یهمان محل زازیبار ن نیا ایآ
  د؟یهرگز انگشت نگاري از ده انگشت شده ا ایآ
 ربوده شده است؟  ایشما مفقود و  کايیآمر زايیهرگز و ایآ
 لغو شده است؟ ای نسلشما ک کايیآمر زايیهرگز و ایآ
 ○خیر           ○بله     شما رد شده است؟  يکایامر زايیهرگز درخواست و ایآ

 ي را توضیح دهید.رددر صورت مثبت بودن، علت 
 نظر قرار گرفته است؟تقاضاي شما در مبادي ورودي مورد صرف ای دیمتحده داشته ا االتیلغو مجوز سفر به ا زا،یهرگز لغو و ایآ
 .دیده حیثبت شده است؟در صورت مثبت بودن توض متحده التیا يدر اداره مهاجرت و شهروند یاز طرف شما درخواست ایآ
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 اطالعات شخصی
 آدرس کامل منزل:

 شهرمحل زندگی:                                           استان محل زندگی:
 شماره تلفن ثابت:                                 شماره موبایل:       کدپستی:                                              

 باشد؟آیا این آدرس، آدرس پستی شما نیز می
 آدرس ایمیل:     

     اطالعات پاسپورت 
 شماره پاسپورت:      ○دیپلماتیک        ○برگه عبور    ○سیاسی     ○نوع پاسپورت:  معمولی 

 صادرکننده پاسپورت:                 شهر محل صدور پاسپورت:      کشور 
 استان محل صدور پاسپورت(در صورت درج روي پاسپورت):

 پاسپورت:                               تاریخ انقضاي پاسپورت:تاریخ صدور 
 سال اخیر شماره تماس دیگري داشته اید ؟ 5آیا در 
 س ایمیل دیگري داشته اید؟رسال اخیر آد 5آیا در 

 د)آیا تابحال در شبکه هاي اجتماعی عضو بوده اید؟(در صورت مثبت بودن، نام شبکه اجتماعی و آي دي خود را بنویسی
 آیا هرگز پاسپورت شما دزدیده یا مفقود شده است؟

 آمریکا در معرف سازمان یا فرد

 :      خانوادگی نام                            :  نام 
  ○غیره          ○مدرسه       ○کارمند          ○همکار         ○دوست         ○همسر        ○نسبت با شما:       خویشاوند 

 :                                                  کدپستی با آدرس

 ): اختیاري( ایمیل آدرس        :          تماس شماره                                :ایالت               :     شهر

 خانوادگی اطالعات
 ):میالدي به( پدر تولد تاریخ                                          ):               التین به(پدر خانوادگی نام و نام
  امریکاست؟ در پدرتان آیا
 ):      میالدي به( مادر تولد تاریخ                                                ):         التین به(مادر خانوادگی نام و نام
  امریکاست؟ در مادرتان آیا
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  دارید؟ آمریکا در -برادر یا خواهر و فرزند نامزد، همسر، شامل - دیگري یک درجه خویشاوند آیا

 را بفرمایید و وضعیت اقامت شما با نسبت خانوادگی، نام و نام بودن، مثبت صورت در 
 :اقامت وضعیت

  LPR(Green Card) ○      داراي   ○  Citizen      موارد دیگر              ○ موقت ویزاي○ 

 دارید؟ آمریکا در دیگري خویشاوند اینها از غیر آیا
 مشخصات همسر

 :(روز/ ماه/ سال)يالدیتولد به م خیتار               ):       نینام(به الت           ):                نی(به التیام خانوادگن

 شهر محل تولد:                                                                 ملیت هنگام تولد: /تیمل 

 یلیو تحص یشغل اطالعات

 شرکت:     اینام سازمان                                                         :  یشغل فعل
 آدرس محل کار:       

 نام و نام خانوادگی کارفرما:                                                      شماره تلفن:   
 ): ياریدرآمد ماهانه (اخت زانیم

 شرح مختصر وظایف :

 ○خیر            ○بله   د؟یشاغل بوده ا زیقبال ن ایآ
  شرکت:      اینام سازمان 

 آدرس محل کار:   
 :    (روز/ ماه/ سال)يالدیشروع به کار م خیتار            شماره تلفن:                             :            یعنوان شغل

 :  (روز/ ماه/ سال)يالدیمکار خاتمه  خیارت
 مختصر وظایف:شرح 

                  دانشگاه:       اینام موسسه                              :         یلیمقطع تحص نیآخر
 و کدپستی: آدرس

 
 :(روز/ ماه/ سال)يالدیمبه  تحصیل شروع و خاتمه خیتار                                        :      یلیرشته تحص
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 یلیاطالعات تکم

 را بنویسید. لهینام قوم و قب در صورت مثبت بودن، د؟یخاصی تعلق دار لهیقب ایبه قوم  ایآ

  د؟یصحبت کن دیتون یم ییچه زبان ها به

  د؟یسفر کرده ا ییپنج سال گذشته به چه کشورها یط

 . دیده حی؟در صورت مثبت بودن توض دیکار کرده ا شانیبرا ای د؟یتعلق داشته ا هیریخ ایاجتماعی  سازمان تخصصی، چیبه ه ایآ

  د؟یا دهید ییایمیش ای کیولوژیمواد منفجره، هسته اي، ب ، نیمانند سالحهاي آتش ییآموزشها ایمهارت خاص  چگونهیه ایآ

 ○خیر        ○بله  د؟یکرده ا يخدمت سرباز ایآ
 .دیده حیدر صورت مثبت بودن توض

 :  درجه 
 :رسته خدمت

 نام سازمان و ارگان محل خدمت: 
 به میالدي: (روز / ماه / سال)شروع  خیتار

 : يالدیم(روز / ماه / سال) به خاتمه خدمت تاریخ 

 حیدر صورت مثبت بودن توض د؟یا کار کرده اغییگروههاي  اینظامی، پخش شب نامه  کی،شبهیهرگز در گروههاي شورشی، چر ایآ
 . دیده

 . دیده حیدر صورت مثبت بودن توض د؟ینشانه هاي آن را دار ایمانند سل  ریواگ هايیماریب  ایآ
. دیده حیدر صورت مثبت بودن توض د؟یباشد دار گرانید ایخود  شیاآس ایبراي سالمت  ديیذهنی که تهد ایجسمی  هايیناهنجار ایآ
 . دیده حیدر صورت مثبت بودن توض د؟یداشته ا ادیاعت ایسوء مصرف مواد مخدر و  ایآ

  د؟یشده ا  ریدستگ ییهرگز به اتهام جنا ایآ
 .دیده حیموارد مشابه شود؟ در صورت مثبت بودن توض ایعفو و  ایمنجر به تبرئه  کهیحتی در صورت

 . دیده حیدر صورت مثبت بودن توضد؟یاقدام به تخلف داشته ا ای د؟یهرگز مرتکب به تخلف در هر مورد خالف قانون شده ا ایآ
اقداماتی داشته  نیچن ریطی ده سال اخ ایآیید متحده می االتیفاسقانه تجاري به ا رقانونییهرگونه رفتار غ ایبراي اقدام به فحشا  ایآ
 د؟یا
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  د؟یقصد آن را داشته ا ای دیبوده ا ییپولشو ریهرگز درگ  ایآ
 حیدر صورت مثبت بودن توضد؟یدار کایطی اقامت در آمر رقانونییکارهاي غ گرید ایقصد جاسوسی، خرابکاري، اعمال خشونت و   ایآ

 . دیده
 د؟یبوده ا ستییترور تهايیفعال ریقبال درگ ای دیدار کایطی اقامت در آمر ستییترور تهايیدر فعال ريیقصد درگ ایآ
 حیدر صورت مثبت بودن توضد؟یکاري داشته ا نیقصد چن ایو  دیمالی کرده ا بانییپشت ستییسازمانهاي ترور ای ستهایهرگز از ترور ایآ

 .دیده
 .دیده حیدر صورت مثبت بودن توض د؟یهست ستییسازمانهاي ترور ندهینما ایعضو  ایآ
 حیدر صورت مثبت بودن توضد؟یکار کرده ا نیبراي ا قیتشو ایمشارکت ، معاونت ، دستور و  ای دیهرگز مرتکب نسل کشی شده ا ایآ

 . دیده
در صورت مثبت بودن د؟یکار داشته ا نیمشارکت و معاونت در ا ایو  دیکار را داده ا نیدستور ا ایو  دیهرگز اقدام به شکنجه کرده ا ایآ

 د. یده حیتوض
 د؟یشده ا نیینچنیاعمال خشونت بار ا گرید ایو  اسییقتلهاي س ای رقانونییهرگز مرتکب اعدام غ ایآ
 د؟یبوده ا زیمذهبی بطور خشونت آم هايیمجري نقض آزاد ایطی خدمت بعنوان کارمند دولت در هر زمانی به طور مشخص مسئول  ایآ
با بهره  کایبه آمر گریهرگونه مهاجرت د ایمتحده  االتیورود به ا ای زایبراي کسب و گرانیکمک به د ای زایهرگز در صدد کسب و ایآ
 د؟یبوده ا گرید رقانونییهرگونه منظور غ ایاطالعات غلط به گونه مغرضانه و  هارائ ایو  بیاز فر ريیگ

 . دیده حیدر صورت مثبت بودن توض
 د؟یبه وي حق حضانت داده باشند سلب کرده ا کایمتحده باشد از کسی که محاکم آمر التیهرگز حق حضانت طفلی را که شهروند ا ایآ
 د؟ینظام راي داده ا ایقانون  چگونهیدر مخالفت با ه کایدر آمر بحالتا ایآ

 د؟یمتحده کرده ا التیاقدام به ترك شهروندي ا اتیفرار از مال تیهرگز به ن ای. آدیده حیدر صورت مثبت بودن توض
 . دیده حیدر صورت مثبت بودن توض

. در مورد فرم میرا دار یکمال تشکر و قدردان دیار خود جهت انجام امور مربوطه انتخاب نموده ازشرکت را به عنوان کارگ نیکه ا نیا از 
 نهیدر زم ییتهایشرکت محدود نیمحترم ا نیاز طرف مسافر ياطالعات ورود يحجم باال لیبه دل رساندیسفارت مربوطه به استحضار م

 :  گرددیخدمتتان اعالم م لیدارد که به شرح ذ هافرم لیاصالح و تکم
 . گرددینم رفتهیعنوان پذ چیاطالعات به ه يهرگونه کسر اینقص  يدارا يفرمها) 1
 . باشدیم زیاطالعات به عهده مسافر عز رتیلذا هرگونه مغا دهیگردفرمها بر اساس اطالعات ارائه شده مکتوب شما کامل ) 2
 . گرددیم نهیدالر هز 3و هربار مازاد شامل  ردیپذیانجام م گانیرا کباریمحترم ، اصالح فرمها فقط  نیافرمس هیحق کل تیبه علت رعا) 3
 .دینداشته باش عنوان درخواست و انتظار مشاوره چیلذا به ه باشدیم یکه اطالعات فرمها کامال اطالعات شخص دییلطفا دقت بفرما) 4


