
   مدارک مورد نیاز ویزای توریستی و تجاری انگلیس
  

  سفارت شده پر فرم .١

  سفارت وقت ی برگھ .٢

ی برای ( دعوتنامھ .٣ ی و اقوام کھ متقاضیا س در دوستا ل   )دارند ان

س در شرکت,تجاری  ای فعالیت انجام متقاضیان برای ( دعوتنامھ .۴ اه,کنفرا ش   )ورز مسابقات و نما

ی برای ( تل رزرو  .۵ ح و گردش جهت کھ متقاضیا   )کنند می اقدام تفر

  شناسنامھ اصل و ترجمھ .۶

  ازدواج سند اصل و ترجمھ .٧

ی اداسن اصل و ترجمھ .٨ ی سند(  مل   ...)و نامھ اجاره , مل

ی حکم , ار بھ اشتغال گوا(  شغ مدارک اصل و ترجمھ .٩ شست   ) کسب جواز , باز

ش برای تحصیل بھ اشتغال اصل و ترجمھ .١٠ ان و آموزان دا و   دا

ی ارت , شده پرداخت مالیات , رس روزنامھ ترجمھ .١١ ا  بازر

ت .١٢ ی حساب پر ن بان ان الت ت(  بھ ز  ) حساب ھام 6 پر

ن .١٣ ان الت ی شرکت بھ ز ت حساب بان ت(  برای مدیران و سهامداران پر   ) حساب ھام 6 پر

ش .١۴   حقو ف

  ) باشد داشتھ اعتبار ماه 6 حداقل سفارت بھ ارائھ زمان از(  پاسپورت .١۵

ای دارای شده منقض ای پاسپورت .١۶   خار سفر

  ) سفید زمینھ شت(  6*4 عکس قطعھ دو .١٧

  اگر ھزینه ھای سفر توسط شخص یا سازمان دعوت کننده ویا اشخاصی دیگر در ایران و یا 

  . در انگلیس پرداخت می شود ارائه مدارک زیر ھم الزم می باشد

  

  پاسپورت ک مراه بھ دعوتنامھ .١

ش .٢   حقو ف

ت .٣ ی حساب پر   بان

ن .۴ ی برگ آخر لستان دولت بھپرداخ  مالیا   ان

س از کننده ساپورت پرداخ قبوض .۵ ل  ان

انگلیس  در زمان تکمیل مدارک مالی وپرینت بانکی خود توجه داشته باشید که سفارت
متقاضی ,درشت داردحساسیت خاصی بر روی واریزی ھای حساب بانکی شما با مبلغ 

  .باید مدارکی را ارائه دھد که ثابت کند مبلغ واریز شده به چه علتی بوده است

کلیه مدارک متقاضیان ویزای انگلیس باید به زبان انگلیسی ترجمه شود. ترجمه رسمی 
برای تمامی مدارک الزم است.به علت اینکه در روز تحویل مدارک،مصاحبه ای از متقاضی 

د تمامی مدارک صرف نظر از اینکه قبآل به انگلستان سفر کرده اند و یا خیر ، انجام نمیگیر
باید کامل و دقیق باشد ، خصوصآ مدارک بانکی اعم از درآمد و مخارج ماھیانه که در فرم 

  .درخواست روادید باید دقیق بیان شود

  


