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 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی

به همراه کپی از تمام   ماه اعتبار از تاریخ درخواستی ورود به انگلیس 6اصل گذرنامه فعلی با حداقل   •

 (حتی صفحاتی که خالی است. )صفحات

 . ا خورده گذرنامه های قبلی طی ده سال گذشتهکپی از صفحات ویز •

ذکر است دفتر انگشت نگاری نیز عکس از متقاضیان می گیرد و این   شایان)  5/4در  5/3قطعه عکس  2 •

 عکس ها صرفا برای احتیاط است.(

یا در صورتی که مسافر از  اصل یا کپی دعوتنامه معتبر به همراه امضای تایید شده در محضر )نوتری پابلیک(   •

 استفاده کند.  باشد  سنجی داشته حتهتل معتبر که قابلیت ص از واچر تواند میاست  قوی برخوردار سفر سابقه

 ترجمه شناسنامه )ها( و سند ازدواج   •

ماه آخر(    4از قبیل پروانه کسب، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات همراه با لیست بیمه)ترجمه مدارک شغلی  •

، گواهی اشتغال به کار ) میزان حقوق، سمت ، قید و موافقت با تاریخ مرخصی( ، حکم  ، کارت بازرگانی

بازنشستگی همراه با آخرین سه فیش حقوقی ، پروانه مطب، کارت مهندسی ، کارت دانشجویی، گواهی تایید  

 بیمه، برگه مالیاتی پرداخت شده، کارت پرسنلی معتبر 

)در دعوت  دعوت نامه کننده ی رت و مدارک اقامت پوپاس  ی در انگلستان ) دعوتنامه به همراه کپ زبان یمدارک م •

  ،  یحساب بانک نتی، پر  نامه نسبت دعوت کننده با دعوت شده و همچنین نوع اقامت دعوت کننده قید شود(

ملک محل اقامت در انگلستان    ی، سند ملک   یحقوق   ش یاشتغال به کار با ذکر درآمد ، ف  یو گواه  یشغل  مدارک

 آب ، برق ، گاز و......(  ل یاز قب یپرداخت شده ، قبوض پرداخت یاتیبرگ مال نیخرآ اجاره نامه ،  ای

.)دقت  و.. یبانک یماه گذشته ، سپرده ها  4  یبرا ن یبه زبان الت ی جار ایو  یحساب شخص نتیپر ز یاصل ر  •

 شود در صورت وجود مبلغ نا متعارف بایستی مدرک مستند همراه آن ترجمه شود.( 

ماه گذشته    4 ی برا  نیزبان التبه  ی حساب شرکت و شخص نتی پر زیو سهامداران اصل ر  رانیمد   یبرا  •

 .ستیالزام

 ترجمه سند مالکیت ، در صورت اجاره دادن سندی ترجمه اجاره همراه باشد. •
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د  نی در صورتیکه بدون همسر یا پدر خود تقاضای ویزا دارونزندان زیر سن قانر برای خانم های خانه دار یا ف •

 فرم تعهد غیر مالی محضری الزامی است. 

 

 جداگانه ارائه گردد.  ادگی اقدام می کنید فایل های هریک از اعضای خانواده بایستدقت شود وقتی خانو ❖

 باشد.یک رو حتما برگه های ترجمه  ❖

قابل قبول   A4چاپ شده اند قابل قبول نیستند و تنها پرینت برروی برگه  A3پرینت های بانکی که روی برگه  ❖

 است.

ی و وزارت امورخارجه به ترجمه رسمی )دارالترجمه( برای تمامی مدارک فوق کافیست و ترجمه با مهر دادگستر ❖

 سفارت انگلیس می افزاید .اعتبار این مدارک برای 

گیرد تمامی مدارک فوق صرف نظر از  به علت اینکه در روز تحویل مدارک ، مصاحبه ای از متقاضی انجام نمی ❖

عم از درآمد و مخارج اینکه قباًل به انگلستان سفر کرده اند و یا خیر، باید کامل و دقیق باشد، خصوصًا مدارک بانکی ا

 ماهیانه که در فرم درخواست روادید باید دقیق بیان شود .

 

 


