
 ( لطفا این فرم را به فارسی و با دقت تکمیل نمایید) 

 نام و نام خانوادگی :

 

 آدرس دقیق محل زندگی یا اقامت شما در ایران به همراه کد پستی :

 

 

 آدرس محل کار به همراه کد پستی :

 

 موبایل :  تلفن منزل :                               تلفن محل کار :                              

 :( email )آدرس پست الکترونیکی 

 :مشخصات اعضا خانواده 

 شغل :                                  تاریخ تولد :    نام همسر:                                   

 آدرس محل سکونت تاریخ تولد نام فرزند

   

   

   

   

   

 

 تاریخ تولد کشور محل اقامت تحصیالت شغل نام 

      مادر

      پدر

      خواهر

      خواهر

      خواهر

      خواهر

      برادر

      برادر

      برادر

      برادر

 

چنانچه بستگان یا خویشاوندانی دارید که ساکن استرالیا میباشند نام و نام خانوادگی آنها ، نسبت با شما و تاریخ تولد 

 وآدرس دقیق ایشان در استرالیا واگر شهروند رسمی استرالیا میباشند ذکر فرمایید . 



 

 

آنها ، تاریخ تولد وآدرس دقیق ایشان در استرالیا چنانچه دوستانی دارید که ساکن استرالیا میباشند نام و نام خانوادگی 

 ذکر فرمایید . را واگر شهروند رسمی استرالیا میباشند 

 

 

 

دراینصورت نام کشوروتاریخ ورود و  ماه اقامت داشته اید ؟ 3سال گذشته در خارج از کشور برای حداقل  5آیا در 

 خروج خود را به میالدی ذکر فرمایید .

 

 خود را مشخص نمایید: لطفا وضعیت شغلی

 (                              موارد دیگر )  –شغل آزاد  –محصل  –بازنشسته  –استخدام قراردادی  –استخدام رسمی 

 چه استخدام سازمانی هستید :چنان

 نام سازمان :

 :تلفن  آدرس دقیق و 

 نی شما :پست یا مقام سازما 

 :درآن محل کارشما سابقه کار 

 : تیدحصل هسچنانچه م

 :رشته تحصیلی نام  

 :شی آموز مرکزنام  

  :ا تحصیل کرده اید مدت زمانی که در آنج

 

 بازنشسته شده اید را ذکر نمایید :سالی که  چنانچه بازنشسته میباشید

 چه کسی هزینه های شما را در طول سفر استرالیا تامین خواهد کرد ؟

 اید ؟آیا تا به حال در کشوری مرتکب جرم شده 

 آیا تا به حال ازمقامات رسمی کشوری اخطاری دریافت نموده اید ؟

 رکت مردمی شده اید ؟  باعث ایجاد حآیا تا به حال در کشوری 

 



 

 

 آیا تا به حال در نیروهای ویژه نظامی حضور داشته اید ؟ 

 ه باشید ؟آیا تا به حال ویزای استرالیا را دریافت کرده اید واز رفتن به آن کشور منصرف شد

 آیا تا به حال در استرالیا حضور داشته اید که برای اخذ ویزای رسمی اقدام کرده باشید ؟

سال گذشته به آنها سفر کرده اید را با ذکر تاریخ دقیق ورود و خروج در ذیل مرقوم  10لطفا لیست کشورهایی که در 

 فرمایید .

 نام کشور ردیف
 تاریخ میالدی ورود

 گذرنامهطبق مهرورود در 
 تاریخ میالدی خروج

 طبق مهرخروج در گذرنامه

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 در آژانس                          توسط اینجانب 13این فرم در تاریخ       /    /     

 تکمیل گردیده وصحت کلیه اطالعات را تایید مینمایم .  استرالیافر تورمسا

 

 نام مسافر                                        امضا                      


