
 
 

 

 درخواست کننده ویزای توریستیصالحیت فرم بررسی 

ا شما ب ابراز عالقمندی شما به خرید از ما به اطالع میرساند برای اطمینان از اینکه وضعیت مسافر محترم ، با تشکر از

 ویلتحهمخوانی دارد لذا لطفا با دقت فراوان فرم ذیل را تکمیل و برای صدور ویزای شنگن استانداردهای سفارت سوییس 

 . بدهیدکارشناسان بخش ویزای ما 

ته می شود نگه داشامانت محرمانه  بطور در صورت رعایت صداقت از طرف شما با ما این اظهارات تمامی الزم به توضیح است که 

 به سفارت سوییس ارایه می گردد .این اطالعات فقط و فقط و 

 :مشخصات فردی

 ردپ نام .........................................................................     ..........................................:  نام و نام خانوادگی................................... :.............  

  :سال تولد              /                   /                         

 غیره        ☐مطلقه      ☐متاهل      ☐مجرد  :    وضعیت تاهل ....................................... 

 د همسر:           /          /          لوت .......تاریخ........................مشخصات همسر )نام و نام خانوادگی( : ...........................   ............................. 

           /       فرزند اول:               /       دلو. تاریخ ت.................................................................... تعداد فرزند : .شغل همسر: .............................

 /                    تاریخ تولد فرزند دوم:          /             /                      تاریخ تولد فرزند سوم:            /     

 سوابق شنگن: 

 ه تعداد؟چ             ☐خیر       ☐بله  ویزای شنگن دریافت کرده اند؟ در سه سال اخیر  آیا......................... 

  ...........................................رت کشور سفا نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      تاریخ  سفر

 ...........................................رت کشور سفا نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      تاریخ  سفر

 ...........................................رت کشور سفا نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      تاریخ  سفر

 ...........................................رت کشور سفا نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      تاریخ  سفر

 



 
 

 

  آیا تاکنون از کشورهای زیر ویزا دریافت کرده اید؟ 

سال اخذ ویزا:                          ☐ژاپن                ☐   گلیسان                ☐    استرالیا             ☐    آمریکا          ☐   اناداک

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................       

      

 خیر  ☐بله  از سوی سفارتی بابت ویزای شنگن درخواستتان رد شده است؟ الآیا قب☐ 

 ..........................................آن را ذکر نمایید. علت نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      ؟چه تاریخی

 ..........................................آن را ذکر نمایید. علت نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      ؟چه تاریخی

 ..........................................آن را ذکر نمایید. علت نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      ؟چه تاریخی

 ..........................................آن را ذکر نمایید. علت نگاری:      /        /            /              /              تاریخ انگشت      ؟چه تاریخی

  خانوادگی:..........................................................نام و نام  ☐بله  ☐آیا اقوام یا دوستان نزدیک در اروپا، کانادا استرالیا یا ژاپن دارید؟ خیر 

 ..........: .......................................زمان اقامت و ع......... نو.................نسبت فرد با شما:...................................... کشور و شهر محل اقامت: ..................

 دهید:  رنگ مو، ) در صورت هرگونه تغییری آن را شرح ☐خیر     ☐خوانی دارد؟ بله آیا عکس پاسپورت شما با ظاهر فعلی شما هم

 .........................................................................................................................................................................................(و .... عمل جراحی زیبایی

  خیر            ☐ماه بعد از تاریخ سفرتان اعتبار دارد؟ بله  3آیا گذرنامه معتبر شما تا☐ 

 خیر          ☐امضا شده است؟ بله  "امضا دارنده گذرنامه "ی سوم بخشصفحهیا گذرنامه معتبر شما در آ☐ 

 خیر      ☐ویزا و مهرهای ورود و خروج است؟ بله  الصاق برای روبروی هم آیا گذرنامه معتبر شما حاوی حداقل دو صفحه خالی☐ 

  خیر            ☐دارد؟ بله  مخدوش شده ، خیس یا خط خوردگی و ... آیا گذرنامه معتبر شما☐ 

 توضیحات تکمیلی یا مورد نیاز که باید عنوان کنید : 

 



 
 

 

 

 مشخصات سفر شما:

 ؟  دارندهمراهان سفر شما چه نسبتی با شما   همراه دارید؟ آیا در این سفر تنها سفر می کنید یا 

................................................................................................................................................................................................................................................  

 ؟واستی شما چیست؟ تاریخ شروع سفر؟چه شهرهایی و هر کدام چند شببرنامه سفر درخ 

          ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 واپیمایی قصد سفر دارید؟با کدام شرکت ه 

 غیره................................ . ☐ایرفرانس       ☐ klm ☐ریشیتا ☐آلیتالیا ☐لوفتهانزا  ☐ قطری ☐امارات☐ترکیش 

  بیزینس ☐پروازی ؟ اکونومی کالسچه☐ 

 ☐صبحانه  ..........................................؟باشند چند ستاره شما های محل اقامتهتل

 کجا( از .............................  به ......................................................)از کجا به  ☐بله  ☐خیر  ترانسفر فرودگاهی نیاز دارید؟ 

 ؟روزچند ..................................................... در کدام شهرها؟   ☐بله  ☐خیر  نیاز دارید؟ گشت شهری................................. 

 هواپیما  ☐قطار ☐نحوه سفر بین شهرهای سفرتان چگونه است؟اتوبوس☐ 

 

  : آدرس و تلفن محل اقامت

 .................................کوچه:...............................استان:..........................شهر: .........................شهرستان:...............................خیابان:.. 

 ......................مراه: .........ه ن........ تلف............................ تلفن منزل: ........پالک: ..............................واحد:................کد پستی : ........

. 



 
 

 

 (...و  ماعیاز کسب، حکم کارگزینی، حکم بازنشستگی، سوابق تامین اجت، جو روزنامه رسمی)مطابق با کار : آدرس و تلفن محل

 ............................کوچه:..............................:ن.......خیابا............شرکت:................................استان:..........................شهر:.........................شهرستان:............

 ............................................................. :ن...... تلف.........................................کد پستی : ............................................واحد:......................پالک: ....................

 وضعیت شغلی: 

 .................................................... :یت.زمینه فعال...............................شغل فعلی:................................ سمت: ............................ نام محل کار:.........

 تامین اجتماعی( سابقه بیمه ر اساس)ب                  مدت زمان فعالیت: از           /           /             تا         /             /

 ( .لطفا تیک بزنید ) شغل

 ☐دانش آموز                                   ☐دانشجو               ☐عضو هییت علمی دانشگاه

 ☐آخرین تغییرات روزنامه رسمی می باشدصاحبان شرکتهای خصوصی و مدیران ارشد که نامشان در 

  ☐بخش دولتی کارگران      ☐بخش دولتی کارمندان            ☐بخش خصوصی کارگران          ☐ بخش خصوصی کارمندان

  ...........................................☐) با ذکر نام صنف( دارای جواز کسب ...........................................................☐)با ذکر نام ارگان(  بازنشسته

 ☐یکارب      ☐خانه دار     ☐پزشکان    ☐وکالت    ☐دارای جواز تولید

  ..............)با ذکر جزییات (.......................................................................... سایر

    ریال ،                              ،                     :حداقل موجودی حساب بانکی شما

    ریال ،                              ،                     :  ماهه شما : ششمیزان متوسط گردش حساب 

 ریالمیزان درآمد ماهیانه:                  ،                      ،                             

 سایر درآمدها: 

     یالر              ،             ،         سود سپرده:              ،                ریال،                             اجاره امالک

 یال ر                ،    ....................................................               ،              سایر )توضیح(:

                    



 
 

 

  استیجاری            ☐تیک بزنید: ملک شخصی به نام خوددر مورد محل اقامت لطفا یکی از این دو مورد را☐ 

 .......آیا بغیر از این ملک ، ملک سند دار قانونی دیگری نیز دارید؟ .....................................

 

 وضعیت جسمانی: 

  ☐   داروی مصرفی ☐    مراقبت ویژه ☐:  مبتال به بیماری : ...................................... قابل انتقال          ☐   سالم        

 ☐  درخواست ویلچر ☐   مشکل حرکتی        ........ .......نام دارو:.......................... 

 ..................................................................................توضیحات: .............................................................................................

 

 نمایم: صدیق میتوارد مندرج، م..ضمن تایید .......................................اینجانب .......................................فرزند ..             

 های ارائه شده، گذرنامه دیگری ندارم. به جز گذرنامه -1

ن در آام. )در غیر این صورت شرر  های عضو اتحادیه اروپا مردود نگردیدهخانهکدام از سفارتتا به حال در هیچ -2

 فرم آمده است.(

 پذیرم. الب فوق را تایید نموده و مسئولیت تبعات ناشی از ارائه اطالعات نادرست را میصحت مط -3

 ...........................................نام و نام خانوادگی: ....

 امضا:       /             :      /   تاریخ 

 

 ............................................................................................................................  :آژانس همکار و شماره تماس نام


