
نام خانوادگی

نام خانوادگی قبلی

نام

تاریخ تولد

روز - ماه - سال

محل تولد

کشور محل تولد

ملیت کنونیّ

ملیت هنگام تولدّ

جنسیت

مرد زن

وضعیت تأهل

مجرد متاهل جداشده مطلقه بیوه

دیگر (با توضیحات)

ّبرای افراد صغیر : نام خانوادگی، نام، آدرس، ملیت وکیل یا قیم قانونی

کدملیّ

نوع مدرک سفر

پاسپورت عادی پاسپورت دیپلماتیک پارسپورت خدمت پارسپورت رسمی پارسپورت ویژه

دیگر مدارک

شماره مدرک سفر (پاسپورت) تاریخ صدور تاریخ اعتبار صادرشده توسط

آدرس پستی و الکترونیکی متقاضی در ایران شماره تلفن

اقامت در کشور دیگر متفاوت از ملیت کنونی

نه

بله شماره مجوز اقامت یا مدرک مربوطه شماره اعتبار تا

شغل و حرف هی فعلی

فرم تقاضای ویزای شنگنعکس

۱

۲

۳

۴ ۵

۶

۷

۸

۸ ۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶

۱۷

۱۸

۱۹



نام، آدرس، شماره تلفن کارفرما. برای دانشجویان اطالعات محل تحصیل ذکر شود

دلیل یا دلی لهای اصلی سفر

توریسم تجارت بازدید از خانواده دوستان فرهنگی ورزشی دیدار رسمی

دالیل پزشکی

تحصیل ترانزیت ترانزیت فرودگاهی دیگر دلی لها

کشور یا کشورهای مقصد (شنگن) اولین کشوری که وارد م یشوید (شنگن)

تعداد دفعات تقاضاشده

یک دو چندین بار

مدت پی شبین یشده اقامت یا ترانزیت (تعداد روزها)

ویزای شنگن صادرشده در سه سال اخیر

نه

بله تاریخ اعتبار از تا

آیا تا به حال در هنگام تقاضای شنگن اثر انگشت داد هاید؟

نه

بله تاریخ

مجوز ورود به کشور مقصد نهایی (در صورت وجود)

صادرشده توسط معتبر از تا

تاریخ احتمالی ورود به فضای شنگن تاریخ احتمالی خروج از فضای شنگن

نام و نا مخانوادگی شخص یا اشخاصی که دعو تنامه در کشورهای حوزه شنگن صادر نمود هاند.

در غیراینصورت نام هتل یا هت لها یا آدرس محل اسکان موقت در کشورهای شنگن را ذکر نمایید

آدرس پستی و الکترونیکی شخص یا اشخاصی که دعو تنامه صادر نمود هاند؛

و یا آدرس و اطالعات هتل یا محل اقامت موقت

شماره تلفن و فکس

۲۰

۲۱

۲۲ ۲۳

۲۴ ۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹ ۳۰

۳۱



نام و آدرس شرکت یا سازمانی که دعو تنامه را صادر نمود هاند شماره تلفن و فکس شرکت یا سازمان

نام، نا مخانوادگی، آدرس، شماره تلفن، فکس و ایمیل شخصی که با او در شرکت یا سازمان تماس گرفته م یشود

(شخص رابط)

هزین ههای سفر و معیشت متقاضی در طول اقامتش پوشش داده م یشوند

توسط فرد متقاضی

ابزار معیشت

نقدی

چک مسافرتی

 کارت اعتباری

اقامتگاه پرداخ تشده

رفت و آمد (ترانسپورت) پرداخ تشده

دیگر ابزار

 توسط میزبان

(مشخص شود که شخص، شرکت یا سازمان)

ابزار معیشت

اقامت در اختیار متقاضی خواهد بود

همه هزین ههای اقامت پوشش داده شده است

نقدی

رفت و آمد (ترانسپورت) پرداخ تشده

دیگر ابزار

اطالعات هویتی شخص فامیل که شهروند اتحادیه اروپا یا سوئیس است

نا مخانوادگی نام

تاریخ تولد ملیت شماره مدرک یا مدرک شناسایی

نسبت فامیل با شهروند اتحادیه اروپا یا کنفدراسیون سوئیس

همسر فرزند نوه

محل و تاریخ امضاء
ّ(برای خردساالن، ولی یا قیم قانونی امضا نماید)

در شماره ۳۱ و ۳۲ مشخص شده است

دیگر

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶ ۳۷



محل و تاریخ امضاء
ّ(برای خردساالن، ولی یا قیم قانونی امضا نماید)


