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اطالعات جدول زیر را به دقت کامل نمایید:

فرم مشخصات فردی ویزای شنگن
نام و نام خانوادگی

جنسیت

نام قبلی اگر نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده اید

زن  مرد
تاریخ تولد به شمسی

تاریخ تولد به میالدی

شهر محل تولد

استان محل

کشور محل تولد

تولد

آیا تا به حال اقامت کشور دیگری را داشته اید؟

در صورت مثبت بودن جواب سوال قبلی ،نام کشور یا کشورها ،تاریخ دقیق و نوع اقامت را مشخص نمایید.

خیر بله

آیا قبل از این برای تقاضای ویزا شنگن از شما انگشت نگاری به عمل آمده است؟

تاریخ انگشت نگاری انجام شده در صورتی که به یاد دارید (تاریخ میالدی):
نام و نام خانوادگی همسر

وضعیت تاهل

تاریخ ازدواج

تاریخ تولد همسر

مجرد متاهل مطلقه بیوه
در صورت طالق یا فوت همسر ،عالوه بر اطالعات فوق ،تاریخ فوت یا طالق را ذکر نمایید.

شماره پاسپورت

تاریخ صدور

تاریخ انقضا

کشور محل صدور پاسپورت

آدرس دقیق محل زندگی:

02144972778
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خیر بله

2
شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

کشور مقصد شما زمان اقامت

کدپستی محل کار

از تاریخ

آدرس ایمیل

سند ملکی

تاتاریخ

خیر بله

نام کشور

ویزاهای شنگن سه سال اخیر

تا تاریخ

از تاریخ

.1

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.2

.3

.3

.3

.3

تاریخ شروع

رشته تحصیلی

تاریخ خاتمه

اطالعات آخرین مقطع تحصیلی

دیپلم فوق دیپلم کارشناسی
کارشناسی ارشد دکترا

نام دانشگاه یا موسسه

شهر محل تحصیل

شغل فعلی

اطالعات شغلی

کشور محل تحصیل

نام محل کار فعلی

*در صورتیکه خانه دار هستید ذکر نمایید.
*در صورت بازنشستگی اطالعات کار سابق را

ذکر نمایید.
در صورت دانشجو یا دانش آموز بودن،
اطالعات محل تحصیل را ذکر نمایید.

تاریخ شروع به کار

امضای متقاضی و تاریخ

شهر

تاریخ خاتمه

سابقه بیمه
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میزان موجودی بانک و نام بانک:

