
لطفا به تمامی سواالت پاسخ داده شود و هیچ سوالی بدون پاسخ نماند. کلیه مسوولیت ناشی از عدم صحت اطالعات و نقص 

 پاسخها به عهده متقاضی میباشد.لطفا تاریخها به میالدی و اسامی به انگلیسی نوشته شود.

 نام:  نام خانوادگی:  شماره پاسپورت: 

 

 ادرس کامل منزل در ایران و کد پستی:

 

 تلفن منزل و مبایل: 

 

 اسم کامل شرکت محل کاروسمت شغلی:)در صورت کارمند بودن مبلغ حقوق ماهیانه(:

- 

 تلفن و ادرس محل کار: 

 نام کامل همسر  تاریخ تولد همسر  محل تولد همسر 

سال  ذکر شود(:-ماه-امریکا)روزتاریخ مد نظر ورود به    

 ادرس سکونت در امریکا: 

 اسم شخصی در امریکا و تلفن و ادرس و نسبتشان: 

 

 مدتی که در امریکا سکونت خواهید داشت:  هدف سفر: 

 هزینه سفر بر عهده چه کسی است؟  

 ایا تا به حال به امریکا سفر کرده اید؟ 

سال میالدی( -ماه -روزبه امریکا و مدت سکونت:)با ذکر  سفر قبلی 5تاریخ    

 

 تاریخ صدور اخرین ویزای امریکا و محل صدور و نوع ویزا و ایا انگشت نگاری شده اید؟ 

 

 *ایا گواهینامه رانندگی امریکا را دارید؟)شماره گواهینامه و ایالت ( 

*SOCIAL SECURITY NUMBER:  

شده است؟)با ذکر محل و تاریخ(ایا درخواست ویزایتان برای امریکا رد    

صدورپاسپورت:شهر   ادرس ایمیل:   



 با چه کسی به امریکا سفر میکنید؟ نام کامل اشخاص و نسبتشان: 

 

 ایا فامیلی در امریکا دارید؟)اسم کامل اشخاص و نسبتشان و نوع اقامتشان در امریکا(

 

 اسم کامل پدر: 

 اسم کامل مادر : 

سال اخیر به چه کشورهایی سفر کرده اید؟ 5در    

به موسسه خیریه کمک کرده اید؟)نام موسسه(: ایا   

شغل قبلی :   2  

سال اشتغال)از سال تا سال 
 میالدی(

  نام شرکت قبلی ادرس شرکت تلفن سمت شغلی نام مدیر شرکت

 
 

     1 

      2 

 

 خدمت سربازی: شهر:  درجه:  زمان سربازی: 

و ازچه شهرهایی  –شهرورودی و خروجی به امریکا  -تاریخ رفت و برگشت -ایا برای امریکا بلیط رزرو کرده اید؟)شماره پرواز

 بازدید خواهید کرد(

 

 تحصیالت بعد از راهنمایی:

سال اشتغال)ازسال تا سال 
 میالدی(

   نام موسسه ادرس رشته تحصیلی

 1 دبیرستان:    

 2 دانشگاه:    

 3 دانشگاه:    

 

است؟ایا پاسپورتتان گم ویا دزدیده شده    

 به چه زبانهایی مسلط هستید؟ 

 ایا برای ویزای مهاجرت یا گرین کارت برایتان اقدام شده است؟ توضیح دهید.   

 

 


