فرم مشخصات متقاضی
ارائه اطالعات صحیح و کامل جهت پر نمودن فرم سفارت الزامی است
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی مسافر:
نام و نام خانوادگی قبلی ) در صورت تغییر(:
آدرس دقیق محل سکونت:
موبایل:

شماره تلفن منزل:
آدرس ایمیل:

کد پستی (: :ضروري)

اگر اقامت کشور دیگري جز ایران را دارید یا قبال داشتید لطفا ذکر کنید ؟
در صورت پاسخ مثبت  ،نوع اقامت و مدت اعتبار آن:
آیا قبال "به منظور درخواست صدور روادید شنگن انگشت نگاري شده اید ؟
خیر

بلی

آیا قبال "به کشورهاي شنگن سفر کرده اید ؟ بلی

خیر

با ذکر نام کشور و تاریخ ؟
آیا به هر دلیلی با درخواست ویزاي شما در یکی از کشورهاي حوزه شنگن مخالفت شده است ؟
بلی

خیر

اگر بله ؟ با ذکر نام کشور مذکور و تاریخ مهر رسید مدارک در پاسپورت شما؟
آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در کشورهاي شنگن دارید ؟ بله
اگر بله:
نام و نام خانوادگی ایشان :

شماره گذرنامه:

تاریخ و محل تولد :

نسبت وي با شما:

وضعیت شغلی و سمت شغلی :
تهران – ستارخان-بلوار سروناز-پ 9ط1
شماره تماس 54795000:شماره فکس54795100 :

خیر

خانه دار

شاغل
مدارک شغلی
مشاغل :
جواز کسب

کارمند بخش دولتی :

کارت بازرگانی

حکم کارگزینی

کارمند بخش خصوصی :

 3ماه اخرفیش حقوقی

لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی

گواهی اشتغال به کار
سایر مشاغل با توضیحات کامل:

صاحبان شرکت خصوصی ) مدیر عامل  ،عضو هیئت مدیره و(....
روزنامه رسمی تاسیس شرکت

روزنامه آخرین تغییرات شرکت 

بیمه پرسنل

آخرین فیش پرداخت مالیات

سایر مشاغل با توضیحات کامل:
شماره تلفن:

آدرس دقیق محل کار:
کدپستی(:ضروري)

اسم و آدرس محل تحصیل براي دانشجویان و دانش آموزان :
وضعیت تأهل :
متأهل فوت شده

.1

:مجرد

.2

نام و نام خانوادگی همسر:

.3

تاریخ دقیق تولد همسر :

مطلقه 

متارکه 

اینجانب تعهد می نمایم که از هیچ گونه مدارک جعلی و اطالعات دروغین
جهت اخذ ویزا استفاده نمی نمایم.

امضاء مسافر  ،تاریخ :

تهران – ستارخان-بلوار سروناز-پ 9ط1
شماره تماس 54795000:شماره فکس54795100 :

