
 ①                                         :(مطابق پاسپورت انگلیسی) نام خانوادگی                                            : (مطابق پاسپورت انگلیسی) نام

 (                     نام قبلی:                نام خانوادگی قبلی:) ←بلـــه  ⃝خیـــر          ⃝ه اید؟ آیا نام و یا نام خانوادگی قبلی داشت

 :(روریض) پست الکترونیکی                   کد ملی: 

 آدرس محل سکونت :

 کدپستی:   شهر:    استان:                 کشور: 

 شماره تلفن همراه:                    شماره تلفن ثابت:

 وزر / هفته / ماه / سال                       چه مدت در این آدرس سکونت دارید:

 منزل پدر و مادرم زندگی می کنم       ⃝  اجاره      ⃝  مالک      ⃝ وضعیت محل سکونت:

 موارد دیگر، لطفاً شرح دهید:      ⃝

Link No: GWF 

§ C-App  § Pay           § D&P 

DATE:  

کادر  02فرم حاضر دارای  ٭٭
 صفحه می باشد. 02و 

 

 فرمایید: توجهنکات ذیل  قبل از تکمیل نمودن فرم به لطفاً

 پاسخ دهید. و در صورت امکان با خودکار آبی خوانا سواالت دقیق، تمامی خواهشمند است به -1

 .مامی مسئولیت آن به عهده شماستتصورت ارائه اطالعات  ردتکمیل و ارسال می گردد، لذا  شما درخواست با توجه به اظهار -2

 به عهده شخص متقاضی است. ،و مدارک به علت کامل نبودن فرم پروسهتاخیر در  -3

 نوشته شود. و تمامی اسامی به انگلیسی های درخواستی در فرم به میالدیباید تمامی تاریخ -4

  سواالت مربوط به مسائل مالی به پوند تکمیل گردد.گردد، پیشنهاد می -5

 شود.هیچ عنوان پذیرفته نمیطالعات به کسری یا نقض اهای دارای فرم -6

 گردد.ها تنها یکبار رایگان صورت می پذیرد و در صورت تکرار شامل پرداخت هزینه اضافی میاصالح فرم -7

کادر روبرو  2در  لطفاً  

 ← ننویسیدچیزی 

سفارت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند ویزای  

United Kingdom of Great Britain and Ireland 

 

                    نوع ویزای خود را مشخص نمایید:                                                                                                 ֎

⃝      Tourism    ←  انویزای توریستی، جهت بازدید از اقوام، آشنایان و دوست 

⃝      Business  ←  ویزای تجاری            

⃝     ← Other   لطفاً آن را ذکر کنید: موارد دیگر ، 

 مدت زمان ویزای خود را مشخص نمایید: ֎

 موارد دیگر:      ⃝ ساله 11      ⃝ ساله 5      ⃝ ساله 2      ⃝ ماهه 6      ⃝

 ( خود را مشخص کنید:VACمرکز درخواست ویزای ) ֎

 شهرهای دیگر:      ⃝ ابوظبی      ⃝  دبی      ⃝ آنکارا      ⃝ استانبول      ⃝ تهران      ⃝

 تاریخ تکمیل: 

 Rec-N: 

Date:   

Co-Pass: 

A Form x: 

MAY.19 
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انگلیسوقت سفارت   

  

   ②نامشخص                                                                                         ⃝    مــــرد ⃝       زن ⃝جنسیت:           

 بیوه ⃝  طالق ⃝ متارکه ⃝  زدـنام ⃝    متاهل ⃝       مجـرد ⃝وضعیت تاهل:  

 ملیت: 

الــس کشور محل تولد:                            شهر محل تولد:                                          تاریخ تولد )میالدی(:  وزر ماه   

 ③                                        محل صدور:                         : انگلیسی اول آن()با حرف  شماره گذرنامه فعلی

     تاریخ انقضاء )میالدی(:      تاریخ صدور )میالدی(:

 ↓بله  ⃝ خیر  ⃝اید؟   های دیگری هم داشتهآیا در ده سال گذشته گذرنامه

 شهر محل تولد: کشور محل تولد:                                                           تاریخ تولد )میالدی(: 

 ④یک گزینه را انتخاب کنید(                                               وضعیت شغلی خود را مشخص کنید؟ )شما می توانید بیش از

 بیکار ⃝بازنشسته         ⃝دانشجو یا دانش آموز         ⃝  ↓خویش فرما یا کارشخصی  ⃝  ↓کار تمام یا پاره وقت ⃝

 نام کارفرما یا شرکت:

 آدرس کارفرما:

 کشور:   استان:   شهر:

 به همراه پیش شماره(:شماره تلفن کارفرما )

 تاریخ شروع به کار برای این کارفرما )میالدی(: 

 عنوان شغلی )سِمت(:

 درآمد شما )کارمند( پس از کسر مالیات چقدر است؟

 وظایف خود را مختصراً شرح دهید:

 

الــس الــس روز ماه   روز ماه 

 به دو سوال زیر پاسخ دهید؟ ،می باشد خویش فرماچنانچه وضعیت شغلی شما 

 شغل شما چیست؟ -1

 

 

 درآمد سالیانه شما چقدر می باشد؟  -2

 

الــس  ماه 
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انگلیسوقت سفارت   

 

 ⑤                                  خیر                                                    ⃝ ↓بله  ⃝ آیا درآمد منظم دیگری دارید؟ 

 (.شما می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید)لطفاً مطابق با فیش بانکی پر کنید، ضمناً 

  دریافت کمک هزینه از خانواده و آشنایان ⃝

 )مستمری( حقوق بازنشستگی ⃝

 نک(سهام یا سود ماهیانه سپرده در باسود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ) ⃝

 ی ملک یا درآمدهای دیگر(درآمد های دیگر )درآمد حاصل از اجاره ⃝

 ی فوق چه مقدار در سال می باشد؟ )ریال/پوند(گزینه 4مجموع درآمد شما از  ←

 

 دارید؟ )حتماً بر حسب پوند( در بانک پس اندازمقدار چقدر 

 

 

 

 ⑦خیر                                                         ⃝ ↓بله  ⃝ پردازد؟ های سفر شما را مییگری هزینهآیا شخص د

 کارفرما یا شرکتم  ⃝  کسی که می شناسید از قبیل اعضاء خانواده یا دوستان  ⃝

 یک شرکت یا سازمان دیگر  ⃝

 نام: 

 آدرس:

 کشور:    کدپستی:             استان:   شهر:

 چقدر بابت این سفر به شما پرداخت می گردد؟ )ریال/پوند(

 توضیح دهید، چرا این مبلغ به عنوان کمک به شما پرداخت می گردد؟ 

 

 

 

 

 ↓تاریخ برنامه ریزی شده جهت سفر را اعالم نمایید؟ 

 تاریخ ورود به انگلیس )میالدی(: 

 چه مدت قصد دارید در انگلیس اقامت داشته باشید:

 سایر: ⃝ فارسی ⃝انگلیسی         ⃝نچه مصاحبه داشته باشید به چه زبانی می توانید صحبت کنید؟  چنا

 

 ⑥            قصد دارید چه مقدار پول در این سفر هزینه نمایید؟ )ریال/پوند(                                                                  

جاری زندگی، هزینه های مربوط به افراد های زندگی می کنید؟ )شامل هزینه های ف هزینهماهیانه چه مقدار پول صر

 : )ریال/پوند(( تحت تکفل، اجاره یا وام مسکن و سایر صورت حساب ها یا هزینه های دیگر

 

 

 

 

الــس  روز ماه 

 روز ماه
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انگلیسوقت سفارت   

 

 ⑧                     ل سفردلی

                           دلیل اصلی سفر شما به انگلستان چیست؟                                                                                          

 

 جزئیات برنامه سفر خود در انگلستان را به ریز بیان نمایید:

             ⑨                                          نام و نام خانوادگی به انگلیسی و مطابق پاسپورت نوشته شود(توجه: )     مشـخصات همسر

 تاریخ تولد )میالدی(:    نام خانوادگی: ام:                        ن

    شماره گذرنامه:    ملیت:

 ↓خیر )آدرس محل سکونت همسر خود را بنویسید( ⃝ بلـه ⃝آیا همسرتان در حال حاضر با شما زندگی می کند؟ 

 آدرس:

 خیر ⃝  بلـه ⃝آیا همسرتان با شما به انگلستان سفر می کند؟ 

الــس  روز ماه 

 ⑩                                                                                                                                                     مشـخصات وابستگان

مانند:  ،سفر می کنند یا  سفر نمی کنندآیا کسانی نیازمند حمایت مالی از طرف شما می باشند؟ )شامل کسانی که با شما 

 ل که با شما زندگی می کنند.( سا 11سال )تحت تکفل( یا باالی  11فرزندان زیر 

 نام   

 نام خانوادگی   

 تاریخ تولد )میالدی(   

 نسبت   

 با شما سفر می کند؟ خیر ⃝    بله       ⃝ خیر ⃝    بله       ⃝ خیر ⃝    بله       ⃝

 شماره گذرنامه   

 ملیت   

   
 آدرس

 رـشه   

 کدپستی   

  ← ⃝( استفاده نمایید. 4افراد بیشتر، می توانید از پشت همین صفحه )معرفی توجه: در صورت نیاز به  ₪
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انگلیسوقت سفارت   

÷ 

 ⑪                                                                                                                                                                           مشـخصات والدین

 هیچگونه اطالعاتی در مورد والدین خود ندارم و نمی توانم جدول زیر را تکمیل کنم. ⃝

 پدر ناتنی ⃝پدر          ⃝ مادر ناتنی ⃝مادر           ⃝ نسبت

   )انگلیسی( نام

   )انگلیسی( نام خانوادگی

   ملیت

   یالدی(تاریخ تولد )م

   آیا ملیت دیگری داشته است؟

 

 

   

 ⑫                                                                                                                              ر در انگلستانمشـخصات اقوام حاض

 ↓بلـه  ⃝        خیر ⃝آیا خویشاوندی در انگلستان دارید؟  

    نسبت

    تلفن

    ایمیل

    نام

    نام خانوادگی

    ملیت

 وضعیت اقامت

□ 1- BRITISH CITIZEN 

 ویزای موقت -2 □

 ویزای دائم -3 □

ویزا ندارد و در  -4 □

 انگلستان اقامت دائم ندارد.

 عدم ارتباط با خویشاوند -5 □

□ 1- BRITISH CITIZEN 

 ویزای موقت -2 □

 ویزای دائم -3 □

ویزا ندارد و در  -4 □

 انگلستان اقامت دائم ندارد.

 عدم ارتباط با خویشاوند -5 □

□ 1- BRITISH CITIZEN 

 ویزای موقت -2 □

 ویزای دائم -3 □

ویزا ندارد و در  -4 □

 انگلستان اقامت دائم ندارد.

 عدم ارتباط با خویشاوند -5 □

 شماره گذرنامه
 3 و 2)تنها برای گزینه های 

 (وضعیت اقامت

   

  آدرس
  

    شهر

    کدپستی

 توضیحات:
 5 و 4ا برای گزینه های )تنه

  (وضعیت اقامت
  

  ← ⃝( استفاده نمایید. 5معرفی افراد بیشتر، می توانید از پشت همین صفحه )توجه: در صورت نیاز به  ₪
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انگلیسوقت سفارت   

  

 ⑬                                                                                                                                               محل اقامت در انگلستان

 خویشاوندان )نام ببرید(: ⃝در انگلستان نزد چه کسی اقامت خواهید داشت؟ 

 میالدی(:زمان دقیق خروج )    زمان دقیق ورود )میالدی(:   

 

 ↓هتل، پانسیون یا محل دیگری مانند منزل شخصی یا منزل یک همکار و ... . ⃝

 نام کامل مکان یا هتل:   نام و نام خانوادگی:

 آدرس:

 کدپستی:     شهر: 

 زمان خروج )میالدی(:    زمان ورود )میالدی(:

 

 

 

 ⑭                                       ↓بله  ⃝ خیر ⃝آیا در قالب سازمان یا گروهی خاص به انگلستان مسافرت می کنید؟ 

 نام سازمان یا گروه: 

 

 ↓بله  ⃝ خیر  ⃝یا وابستگان خود به انگلستان سفر می کنید؟ آیا شما با شخصی به غیر از همسر، نامزد و 

 نسبت:   ملیت:   نام خانوادگی:   نام:

 

 

 

 

الــس الــس روز ماه   روز ماه 

الــس الــس روز ماه   روز ماه 

 ⑮بار و بیشتر         6 ⃝بار    5تا  2 ⃝یک بار     ⃝وقت      هیچ ⃝سال گذشته درانگلستان بوده اید؟  11چند بار در 

 مت مدت زمان اقا )میالدی( سفرتاریخ  علت مسافرت ردیف

  ماه ســـال  1

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 ↓بله  ⃝ خیر ⃝سال گذشته ویزای انگلستان برای شما صادر شده است؟  11آیا در 

 تاریخ صدور )میالدی( ردیف

 ماه ســال 1

2   

3   

4   

5   
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انگلیسوقت سفارت   

 

 ⑯                                       ها تاریخچه مسافرت

 سال گذشته مسافرت نموده اید؟ 11چند بار به کشورهای زیر در 

 ( EEAاقتصادی اروپا کشورهای حوزه  –ایاالت متحده آمریکا  –نیوزیلند  –کانادا  – استرالیا)

 بار و بیشتر 6 ⃝بار        5الی  2 ⃝یک بار       ⃝وقت     هیچ ⃝

 مدت زمان اقامت  دی()میال سفرتاریخ  علت مسافرت نام کشور ردیف

  ماه ســـال   1

2      

 

را انتخاب می کنید تنها پر نمودن دو سفر آخر خود در جدول باال  بار و بیشتر 6و یا بار  5الی  2: اگر گرینه های 1توجه 

 کافی است.

به  European Economic Areaکشورهای حوزه اقتصادی اروپا یا نام  ،: مطابق دسته بندی جدید فرم سفارت2توجه 

  می باشند:صورت زیر 
 

 

 

 

 ↓بله  ⃝خیر        ⃝سال گذشته به کشورهای دیگر )به جزء کشورهای جدول باال( نیز مسافرت کرده اید؟  11ا در یآ

 )میالدی( خروجتاریخ  )میالدی( ورودتاریخ  علت مسافرت نام کشور ردیف

 روز ماه ســـال وزر ماه ســـال   1

2         

3         

4         

5         

6         

7         

1         

9         

11         

 ← ⃝( استفاده نمایید. 7ذکر اطالعات بیشتر، می توانید از پشت همین صفحه )توجه: در صورت نیاز به  ₪

 ↓بله  ⃝خیر                 ⃝اید؟ سال گذشته درخواست اقامت در انگلیس داده 11آیا در 

      تایید ⃝          رد شده ⃝ نتیجه:     زمان درخواست )میالدی(: 

  

 

الــس  ماه 
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انگلیسوقت سفارت   

 

 ⑰                                 مشکالت روادید

 ↓بله  ⃝ خــیر ⃝اید: برخورد کرده انگلستانآیا تاکنون به مشکالت زیر، جهت سفر به 

 اید.از انگستان اخراج شده -2 ⃝  ت ویزای شما رد شده است.درخواس -1 ⃝

 برای اقامت درخواست داده اید. -4 ⃝ اقامت شما از انگلیس ابطال شده است. -3 ⃝

 در مرز از ورود شما جلوگیری شده است. -5 ⃝

 ردیف
دالیل رد شدن ویزا 

 (↑)شماره

 تاریخ رد شدن ویزا

 )میالدی(

 جزئیات واطالعات مربوطه
 اره مرجع یا سایر اطالعات که میتواند روند تصمیم گیری را سرعت ببخشد()شم

  ماه ســـال  1
2     
3     
4     

 

 ↓بله  ⃝  خــیر ⃝برخورد کرده اید:  سایر کشورهاآیا تاکنون به مشکالت زیر، جهت سفر به 

 از کشوری اخراج شده اید. -2 ⃝  درخواست ویزای شما رد شده است. -1 ⃝

 اید.برای اقامت در کشوری درخواست داده -4 ⃝ اقامت شما در کشوری ابطال شده است. -3 ⃝

 در مرز کشوری از ورود شما جلوگیری شده است. -5 ⃝

ف
ردی

 

دالیل رد شدن 

 (↑)شمارهدرخواست
 نام کشور

 تاریخ 

 )میالدی(

 جزئیات واطالعات مربوطه
صمیم گیری ی که بتواند روند تاطالعات هرگونه)شماره مرجع یا 

 بخشد(را سرعت 

  ماه ســـال   1
2      
3      
4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱                      اطالعات درمانی

 ↓بله  ⃝  خیر ⃝آیا تاکنون در انگلیس خدمات درمانی انجام داده اید؟ 

 مراجعه به یک پزشک، کلینک یا بیمارستان جهت درمان غیر اورژانسی ⃝   ( در بیمارستانA&Eاورژانسی ) سوانح ⃝

  یا دکتر:نام مرکز درمانی    تاریخ شروع درمان:

 عارضه:

 کدپستی:  شهر:         آدرس:

 بله  ⃝ خیر ⃝؟  هزینه ای بابت دریافت این خدمات پرداخت کرده ایدآیا 

 

الــس  ماه 
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انگلیسوقت سفارت   

 

 ⑲                                        محکومیت و مجازات ها

 ↓بله  ⃝ام(      خیر )من هیچکدام را نداشته ⃝آیا تاکنون در انگلستان یا سایر کشورها به اعمال زیر متهم شده اید؟ 

 ون جرم جنایی داشته اید؟آیا تاکن ⃝

 اید؟آیا برای تخلف رانندگی، نظیر سرعت غیرمجاز یا عدم بیمه وسیله نقلیه جریمه شده ⃝

 یر یا در انتظار محاکمه می باشید؟جهت ارتکاب به جرمی جریمه، دستگآیا  ⃝

 توبیخ و یا جریمه دیگری شده اید؟ آیا هشدار اخطار، ⃝

 ل شده است؟ )به طور مثال عدم پرداخت بدهی، ورشکستگی یا رفتار ضد اجتماعی(دادگاهی بر علیه شما تشکیآیا  ⃝

 برای شما صادر شده است ؟ ،باشد آیا جریمه مدنی که منطبق بر قانون مهاجرت انگلیس ⃝

 لطفاً با جزئیات، تاریخ میالدی )سال/ماه/روز( و نام کشور توضیح دهید:

 

 

 

 سوابق دیگر

ید؟ اسل کشی( متهم شدهاکنون به عنوان، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی )نآیا در زمان صلح یا جنگ ت -1

 ←بله )توضیح دهید( ⃝  خیر  ⃝

 آیا تاکنون در کشوری به عنوان حامی یا مشوق فعالیت های تروریستی بوده اید؟ -2

 ←بله )توضیح دهید( ⃝  خیر  ⃝

 یسم بوده اید؟آیا تاکنون به عنوان عضو یا حامی سازمان مرتبط با ترور -3

 ←بله )توضیح دهید( ⃝  خیر  ⃝

آیا شما به هر نحوی با دیدگاه های افراطی موجب تحمیل خشونت های تروریستی یا موجب تحریک سایرین برای  -4

 ←بله )توضیح دهید( ⃝خیر    ⃝ارتکاب عملیات تروریستی یا سایر جرایم سنگین شده اید؟ 

 

 ه به دولتهای وابستهای و ارگانسوابق در سازمان

 (.شما می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنیدهای زیر فعالیت نموده اید؟ )ضمناً ها و سازمانآیا تاکنون در ارگان

 نیروهای مسلح )شامل نظامیان و یا خدمت اجباری سربازی( ⃝

 مشاغل دولتی ) شامل خدمات عمومی، نهادهای اجرایی یا خدمات ملی اجباری( ⃝

 )صدا و سیما( ای رسانه ایهسازمان ⃝

 های خصوصی امنیتی(های امنیتی )شامل پلیس و شرکتسازمان ⃝

 قوه قضائیه )به عنوان قاضی، دادرس )دادگستری( و ...( ⃝

 لطفاً جزئیات )تاریخ شروع، پایان و محل( هر کدام از گزینه های انتخاب شده فوق را بنویسید:
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انگلیسوقت سفارت   

 سفر خوشی را برای شما آرزومندیم.                                                                                                       

 ⑳                                                                                                                                                               اطالعات بیشتر

 :بنویسید ویزای خود دارید، می توانید در کادر زیر اطالعات بیشتر در مورد درخواست نمودناگر نیاز به اضافه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


