
 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی انگلستان:

  ماه اعتبار از تاریخ مسافرت به انگلستان و اصل پاسپورت های قبلی و  6اصل پاسپورت فعلی با حداقل

 کپی از تمامی صفحات پاسپورت ها

  این یک نسخه تکمیل شده فرم آنالین درخواست روادید به همراه برگه تاییدیه وقت سفارت که توسط

 مرکز انجام پذیر است.

 2  5/3*5/4قطعه عکس 

  در انگلستاناصل و یا کپی دعوت نامه معتبر و در صورت نداشتن رزرو هتل 

 اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج 

 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه 

  کارت ملیاصل و ترجمه رسمی 

  ن خدمتایا پایکارت معافیت اصل و ترجمه رسمی 

 صل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل)گواهی اشتغال به کار که در آن تاریخ درخواست ا

ذکر شده باشد و اینکه آیا این مرخصی با حقوق می باشد یا خیر،جواز کسب،پروانه فعالیت،کارت  مرخصی

ماه آخر،برگه مالیاتی پرداخت شده،کارت پرسنلی،حکم کارگزینی،حکم  6بازرگانی،لیست بیمه 

 بازنشستگی،کارت بازنشستگی،پروانه مطب،کارت مهندسی،کارت دانشجویی و ...(

 به انگلستان رزرو بلیط برای سفر 

  مدارک میزبان در انگلستان)دعوتنامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده،پرینت حساب

بانکی،مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد،فیش حقوقی،سند ملکی ملک محل اقامت در 

 ختی از قبیل آب،برق،گاز و ...(انگلستان یا اجاره نامه ،آخرین برگه مالیاتی پرداخت شده،قبوض پردا

 ... اصل ریزپرینت حساب شخصی و جاری به التین برای سه ماه گذشته،سپرده های بانکی و 

  برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت و شخصی به زبان التین برای شش ماه گذشته

 الزامیست.

 ترجمه اجاره نامه  اصل و ترجمه رسمی سند ملکی،در صورت اجاره دادن اصل و 

  ترجمه رسمی)دارالترجمه( برای تمامی مدارک فوق کافیست و نیازی به مهر دادگستری و تایید امور

 خارجه نمی باشد.

  تمامی مدارک باید در سایزA4 .ارائه شوند 

 .به مدارک نباید هیچ منگنه،گیره و یا سوزنی وصل باشد 



1 | P a g e  
 

 فرم سفارت انگلیس 

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

لیتی بابت فرم بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص بودن فرم  ارائه اطالعات اشتباه، این مرکز هیچگونه مسئو ریالمسائل مالی را به 

 قبول نخواهد کرد.

 نوع ویزای درخواستی:.1
 

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

 :FAMILY VISITOR جهت دیدار اقوام درجه یک که اقامت دائم و نامحدود انگلیس دارند ☐

 :BUSINESS VISITOR ا دارندافرادی که جهت امور تجاری قصد دیدار از انگلستان ر ☐

 :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  

 ی:مدت ویزای درخواست.2

  ساله 10 ☐ ساله 5 ☐ ساله 2 ☐ ماهه 6 ☐ 

 محل مورد نظر برای وقت مصاحبه/ انگشت نگاری:.3

 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؟ 
   ------------------ قبلی نام خانوادگی ---------------------قبلی  نام

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

 گیری در رابطه با ویزای شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 )در صورت تغییر شماره های تماس شما موظف هستید سریعا به سفارت اطالع دهید.(

 از این شماره تماس در کجا استفاده می کنید؟ 

 خارج از بریتانیا☐داخل بریتانیا       ☐

 شماره تماس چه نوع شماره تماسی است؟ این 

 شماره تلفن همراه☐شماره تلفن کاری      ☐شماره تلفن منزل      ☐

 آیا شماره تماس دیگری دارید؟ 

 در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا تمامی موارد را مشخص کنید.
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 آیا می توان با شما از طریق تلفن تماس گرفت؟

 تماس تلفنی و پیامک☐

 (--------------------------------------------------------------)دلیل:تماس تلفنی ☐

 (--------------------------------------------------------------)دلیل:پیامک☐

 (--------------------------------------------------------------)دلیل:هیچ کدام☐

 مت: آدرس محل اقا

 

 آیا این آدرس پستی شما نیز است؟
      بله       خیر 

 پستی متفاوت است،آدرس دقیق را اعالم کنید.در صورتی که آدرس 
 
 

 دیگر زندگی در کنار اعضای دیگر خانواده    مستاجر      مالک       وضعیت اقامت شما در ملک فعلی: 
 ؟ر چه کسی استبا چه افرادی زندگی می کنید و مالک/موج

 )تاریخ دقیق روز/ماه/سال(چه مدت در این آدرس ساکن هستید؟

 

 در طول دو سال اخیر در چه آدرسی ساکن بوده اید؟ 
 

   آیا این آدرس در بریتانیا بوده است؟      بله       خیر 

 

  تاریخ دقیق روز/ماه/سال(؟زندگی در این آدرس را شروع کردیددر چه تاریخی( 

 

  تاریخ دقیق روز/ماه/سال(؟در این آدرس زندگی کردیدچه مدت( 
 

 خیر      بله      آیا در طی دو سال اخیر در آدرس دیگری نیز زندگی کرده اید؟
 در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا تمامی موارد را مشخص کنید. 

 آدرس ایمیل:

 شخص دیگری☐خودم    ☐آیا این ایمیل متعلق به شما است؟   
 خیر       بله      دارید؟  دیگری شما آدرس ایمیل آیا

 در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل تمامی آدرس ایمیل هایی که متعلق به شما است را بنویسید.

ه انتخاب چه آدرس ایمیلی برای ارتباط با شما درباره سواالت فرم مشخصات بهتر است مورد استفاده قرار گیرد؟)لطفا از ایمیل های اعالم شد
 کنید.(

ده چه آدرس ایمیلی برای اعالم تصمیم گیری در رابطه با درخواست ویزای شما بهتر است مورد استفاده قرار گیرد؟)لطفا از ایمیل های اعالم ش
 انتخاب کنید.(

اده قرار گیرد؟)لطفا از ایمیل های چه ادرس ایمیلی برای ارتباط با شما بعد از تصمیم گیری در مورد درخواست ویزای شما بهتر است مورد استف
 اعالم شده انتخاب کنید.(
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 اطالعات پاسپورت:

 زن مرد      جنسیت: 

 جدا از همسر بیوه     مطلقه     متاهل      مجرد      وضعیت تاهل: 

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

   -------------------------------------------تاریخ تولد: 

 ------------------------------کشور محل تولد

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

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

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

          -------------------------------ر پاسپورت تاریخ صدو

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

 

پاسپورت های قبلی که از تاریخ انقضای آنها بیش از ده سال نگذشته باشد و یا پاسپورت با (آیا تا به حال پاسپورت دیگری در اختیار داشته اید؟
 ملیت دیگر(

    بله یر                                                                    خ 
 محل صدور)شهر یا استان( تاریخ انقضاء تاریخ صدور شماره پاسپورت

1.    

2.    

3.    

4.    

 اگر پاسپورتی داشته اید که مفقود شده است لطفا مشخصات آن را اعالم کنید.

 

 خیر  بله      دارید؟ آیا کارت ملی در اختیار 
 ------------------------------------------) شماره کارت ملی خود را ذکر نمایید(

 ----------------------------------تاریخ انقضای کارت ملی  -------------------------محل صدور کارت ملی

 خیر       بله      آیا ملیت کشور دیگری را دارید؟
 -----------------------------ور:کش

 تاکنون  ☐   -----------------------------تا تاریخ:  --------------------از تاریخ:
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 وضعیت شغلی

 صورت است؟ هم اکنون وضعیت شغلی شما به چه 

 بازنشسته  بیکار    خوداشتغال   کارمند   دانش آموز/ دانشجو 

 

  تمام وقت کارمند   نیمه وقت کارمند                 

 حوزه شغلی:
 

 :)ریال(میزان درآمد ماهانه
 تاریخ شروع به کار زمینه کاری سازمان سِمت نام سازمان

    
  :آدرس 

 :محل کار تماس شماره
 خود اشتغال                

 حوزه شغلی:
 

 :)ریال(ساالنهمیزان درآمد 
 تاریخ شروع به کار زمینه کاری سازمان سِمت نام سازمان

    
  :آدرس 

 :محل کارتماس شماره 
 

 را دارید؟ کشور دیگریآیا پاسپورت 
 

 محل صدور)شهر یا استان( تاریخ انقضاء تاریخ صدور شماره پاسپورت

    

 

 خیر  بله      ار دارید؟ در اختی این کشور را  آیا کارت ملی
      

 ------------------------------------------) شماره کارت ملی خود را ذکر نمایید( 
 ------------------------------------تاریخ انقضای کارت ملی ---------------------تاریخ صدور کارت ملی 
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                              خیر                                    بله  آیا پس انداز سپرده، امالک، سهام و یا هر منبع درآمدی که از آن ماهیانه وجه دریافت می کنید دارید؟ 

  سهامسود--------------------------- 

 اجاره ملک--------------------------- 

 ریمستم---------------------------- 

 سود سپرده--------------------------- 

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

  های دیگردرآمد----------------------- 

 

 ریال  ----------------------پوند /    -------------------   (شامل درآمد شغل نمی شوداین درآمد(میزان درآمد سالیانه
 ریال ---------------------پوند /  -------------------میزان مبلغ سپرده گذاری شده در بانک 

 

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

 هزینه های روزمره هزینه های اقامت هزینه بلیط هواپیما، کشتی یا قطار
   

 یالر --------------پوند /  ------------------را تا چه حد تخمین میزنید؟  ایرانهزینه های زندگی ماهانه خود در 

  ماهیانه چقدر بابت هزینه های زندگی پرداخت می کنید؟
  کل هزینه ای که ماهیانه برای اعضا خانواده یا دیگر اعضای تحت تکفل خود می دهید چقدر است؟

 

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

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

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

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

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

 
 

 

 تاریخ سفر

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

 ----------------------؟میزنید اقامت خود در انگلستان را چند روز تخمینبه طور کلی 

 -----------------------------ه زبانی صحبت کنید؟در صورت نیاز به مصاحبه ترجیح میدهید به چ

 به ریال روبروی هر گزینه بنویسید مبالغ دریافتی ماهانه را به تفکیک و



6 | P a g e  
 

 دلیل اصلی شما برای سفر به انگلستان چیست؟

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

 د                                                     برنامه سفر خود را توضیح دهی
 

 اطالعات همسر

 ---------------------------نام خانوادگی  ----------------------نام 

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

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

 بله ر خود زندگی می کنید؟ آیا در حال حاضر با همس

                                                            خیر: آدرس محل سکونت 

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

                                                               خیر 

 آیا شما شخص دیگری را از نظر مالی حمایت می کنید؟
  خیر 
  فرزندانی که هنوز از حمایت مالی شما  -می کند سال که هنوز در منزل شما زندگی 18فرزند باالی  -سال 18بله  شامل )فرزند زیر

 افراد مسن که با شما زندگی می کنند( در این صورت اطالعات را در جدول زیر کامل کنید( -برخوردارند

آیا این شخص با شما زندگی می کند؟در صورتی که پاسخ  نسبت با شما تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 منفی است آدرس را وارد کنید.

آیا این شخص با 
شما به انگلستان 

 سفر می کند؟
     

     

     

 
 در صورتی که این افراد با شما سفر می کنند شماره پاسپورت آن ها را وارد کنید.
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 اطالعات والدین:

 نام و نام خانوادگی پدر: نام و نام خانوادگی مادر:

 تاریخ تولد : تاریخ تولد:

 ملیت : ملیت:

 آیا همیشه همین ملیت را داشته اند؟ همین ملیت را داشته اند؟ آیا همیشه

 خانواده مقیم انگلستان 

 /خانواده همسر پدربزرگ/ مادربزرگ/ نوه،)شامل خانواده درجه یک، همسر، فرزند، والدینآیا دوست یا خویشاوندی در انگلستان دارید؟

  (و ... سال با وی زندگی کرده باشید 2نامزد درصورتی که بیش از 

 یرخ☐بله   ☐

 

   نام و نام خانوادگی

   نسبت

   ملیت

وضعیت اقامت در 

 انگلستان:
  اقامت موقت) شماره

 پاسپورت( 

  اقامت دایم)شماره

 پاسپورت(

 شهروند انگلستان☐

(British Citizen) 
 (ویزا یا اقامت دایم ندارد

  به چه دلیل؟(

 

 به وی دسترسی ندارم) به

 ل؟(چه دلی
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 بله     خیر   یک گروه به انگلستان سفر می کنید؟  همراهآیا 

 -----------------------------------------)نام گروه(

 اطالعات اقامت در انگلستان 

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

 آیا برای محل اقامت خود در انگلستان برنامه ریزی کرده اید؟    
     بله 
 نام شخص میزبان    
 آدرس و شماره تماس:    
 آدرس ایمیل:    
 درسخروج از این آتاریخ                        به این آدرس  تاریخ ورود     

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

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

    خیر☐بله 

 نام شخص میزبان: 
 آدرس و شماره تماس: 

 
 ین آدرسخروج از اتاریخ                        به این آدرس  تاریخ ورود  

                                                                    

 خیر   بله سال اخیر چند بار وارد انگستان شده اید؟  10در 

 --------------------سال اخیر چند بار به انگلستان سفر کرده اید؟  10در 

 سال اخیر ویزای انگلستان داشته اید؟  10آیا در 

 شهر صادر کننده ویزا تاریخ انقضاء ویزا تاریخ صدور یزانوع و

    

    

    

    

    

 سال اخیر به انگلستان سفر کرده اید؟ در این صورت جدول را کامل نمایید 10آیا در 

 علت سفر مدت زمان اقامت تاریخ دقیق خروج تاریخ دقیق ورود
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 ستانخدمات پزشکی در انگل

 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

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

 خیر☐  بله آیا تا به حال شماره ملی بیمه انگلیسی داشته اید؟

 خیر☐  بله آیا گواهینامه رانندگی انگلیسی داشته اید؟؟
 های مربوطه را وارد کنید. صورت مثبت بودن پاسخ سواالت شمارهدر 
 
 

 

 خیر☐  بله ید؟آیا تا به حال در انگلستان کمک هزینه دولتی دریافت کرده ا
 در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال جزییات را وارد کنید)چه نوع کمک هزینه ای بوده است و چه مدارکی برای اثبات آن دارید؟(

اینجانب تایید می کنم که مدارکی همچون مدارک بانکی برای نشان دادن کمک هزینه های دولتی که توسط خودم و یا هر شخص  ☐
 ه این پرسشنامه مربوط است و در طی یک سال گذشته )از تاریخ ثبت پرسشنامه( دریافت شده است را ارائه خواهم داد.دیگری که ب

 تاریخچه ی سفر )انگلستان(

 سال اخیر درخواست اعطای اقامت در انگلستان داشته اید؟  10آیا 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؟  10در 

اتحادیه اروپا                     ایاالت متحده آمریکا                 نیوزلند            استرالیاکانادا 

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



10 | P a g e  
 

 و نوع ویزای ورودی را ذکر نمایید:، تاریخ سفر، مدت اقامت اتحادیه اروپا،آمریکا،کانادا،نیوزلند،استرالیا((این کشورهانام 

 مدت اقامت )دلیل سفر(نوع ویزا تاریخ ورود )ماه و سال( نام کشور

    

    

    

    

    

در ده سال اخیر سفر کرده اید جدول زیر را انگلستان،آمریکا،کانادا،استرالیا،نیوزلند و یا اتحادیه اروپا()به جز چنانچه به کشورهای دیگری
 تکمیل نمایید:

 دلیل سفر تاریخ خروج )روز و ماه و سال( تاریخ ورود )روز و ماه و سال( نام کشور

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 مواجه شده اید؟  در مورد انگلستان و یا سایر کشورها ا یکی از شرایط زیرآیا تا به حال ب 

 رد شدن ویزا دیپورت/ اخراج از خاک  محروم و یا منع شده ☐رد شدن درخواست اقامت ☐رد شدن درخواست پناهندگی ☐ممانعت از ورود

 وروداز

 -----------------------دلیل؟  ------------------------------تاریخ  ----------------------کشور: 

---------------------------------------------------------------------------------:توضیحات 
 خیر☐بله   ؟آیا نسبت به رد درخواست اعتراضی ثبت کرده ایدکه جوابی برای آن صادر شده باشد و یا همچنان تحت بررسی باشد؟

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

 ورود غیرقانونی به انگلستان☐

 اقامت در انگلستان بیشتر از اعتبار ویزا یا اقامت☐

 نقض قوانین کشور بریتانیا مانند کار کردن بدون مجوز و یا دریافت کمک هزینه دولتی بدون مجوز☐

 و یا درخواست اعطای اقامت ارائه اطالعات اشتباه در زمان درخواست ویزا☐

 نقض قوانین کشور بریتانیا به هر شکل دیگری☐
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-------------------------------------تاریخ و توضیحات(در صورت مثبت بودن پاسخ این سواالت جزییات را وارد کنید)
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 خیر بله      محکوم به پرداخت جریمه شده اید؟   آیا تا به حال در خاک انگلستان 

 خیربله     آیا تا به حال به خاطر مسائل مالی ازجمله ورشکستگی یا بدهی محکوم شده اید؟ 

 خیر بله       است؟   م دستگیری یا جلب شما در حال اجرآیا هم اکنون حک

 خیر بله        ال به دلیل سرعت غیرمجاز یا عدم پرداخت حق بیمه جریمه شده اید؟  آیا تا به ح

 خیر بله        آیا تا به حال محکومیت قضایی داشته اید؟   

 خیر بله       ایا تا به حال به دلیل جرایم جنگی مجازات شده اید؟   

 خیر بله     محکوم شده اید؟     آیا تا به حال به خاطر شرکت در فعالیت های تروریستی

 خیر بله      آیا تا به حال در سازمان های تروریستی عضویت داشته اید؟   

 خیر بله      آیا تا به حال دیدگاه های تروریستی یا خشونت آمیز داشته اید؟   

 د؟یبوده ا ینسل کش ای تیبشر هیعل اتیجنا ،یجنگ اتیبه دخالت در جنا مشکوک ای ریجنگ شما تا به حال درگ ایدر زمان صلح 

  بله خیر 

 آیا تا به حال در فعالیت های تروریستی در هر کشوری درگیر بوده اید و یا یا از فعالیت های تروریستی در هر کشوری حمایت کرده اید؟

 بله خیر 

 ا از آنها حمایت کرده اید؟سازمان هایی که در رابطه با تروریسم هستند بوده اید و یتا به حال عضو  ایآ

 بله خیر 

کنند و  یم نیآن را تحس ایکنند  یم هیرا توج یستیترور یکه خشونت ها دیرا ابراز کرده ا ینظرات توسط رسانه ای ای لهیشما به هر وس ایآ
 کنند؟ ییجنا یاقدامات جد ریسا ای ستیبه ترور قیرا تشو گرانیممکن است د ای

 بله خیر 

 ال عضو ساز مان هایی که در رابطه با  افراط گری هستند بوده اید و یا از آنها حمایت کرده اید؟آیا تا به ح

 بله خیر 

 ؟دیرا ابراز کرده ا افراط گرایانه ای نظرات توسط رسانه ای ای لهیشما به هر وس ایآ

 بله خیر 

از  ریبه غ یبدون حقوق، از طرف دولت ایبا حقوق  ،یتیانجام فعال تیمسئول گر،یهر عنوان د ایاز شغل خود  یتا به حال  به عنوان بخش ایآ
 است؟ زیمتحدان آن مخاطره آم ای سیمنافع انگل ای یمل تیامن یبرا دیدانست یم کهیدر حال دیا رفتهیرا پذ سیدولت انگل

  بله خیر 
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 باشد؟ یشما و خارج از شئونات اخالق یتیشخص تیعدم صالحآیا تا به حال به فعالیت هایی مشغول بوده اید که نشان دهنده 

 بله خیر 

 سفارت انگلستان راجع به آن بداند؟آیا اطالعاتی راجع به شخصیت و یا رفتار شما وجود دارد که مایل هستید 

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

 آیا تا به حال برای یکی از نهادهای زیر مشغول به کار بوده اید؟ )در صورت مثبت بودن پاسخ توضیحات بیشتری ارایه دهید(

 ( شغلنیروهای مسلح ) 

  )نیروهای مسلح )خدمت سربازی 

 و نهادهای دولتی( بخش دولتی ) شامل ادارات 

 سرویس های اطالعاتی☐

سازمان صدا و سیما 

( نهادهای امنیتی  )اداره پلیس و شرکت های خصوصی امنیتی 

)دستگاه های قضایی )شامل قضات و وکال 

.تا کنون در هیچ کدام از نهادهای باال مشغول به کار نبوده ام 

---------------------------------------------------------------------------------توضیحات 

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

 کلمه ذکر کنید. 200انید در قالب میتوباشد میاطالعات دیگری وجود دارد که در جهت پذیرش شما از سفارت انگلستان موثر  در صورتیکه

 

 توسط چه کسی تکمیل شده است؟ پرسشنامه این *

 سال 18متقاضی کمتر از  ☐سال                        18متقاضی بیشتر از ☐

 شخص ثالث☐   سال 18سرپرست قانونی متقاضی کمتر از ☐
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