
مدارك مورد نیاز جهت دریافت ویزاي انگلیس

هاي قبلیاصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه-1

o ورودتاریخازماه 6مدت اعتبار حداقل.
oاستالزامیارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر.
oروي همداشتن دو صفحه سفید روبه

رو، بدون لبخند، بدون عینک، گردي صورت رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامالً از روبه3,5* 4,5قطعه عکس 2-3
)ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهاي قبلی یکی نباشد6مالً مشخص باشد، حداکثر براي کا

.اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی-3

)اصل و ترجمه کارت نظام وظیفه (در صورت انجام خدمات سربازي یا معافیت از آن-4

.اصل و ترجمه سند ازدواج-5

باضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن اصل گواهی حساب بانکی با مهر و ام- 6
وباشدسفارتبهمداركتحویلتاریخازقبلروز7حداکثربانکیحسابگواهیصدورزمانوالزامیستیکسانمانده
)باشدA4بانکیپرینتسایز

oمکنبه زبان انگلیسی و تسه ماه اخیرهاي جاري: کارکردحساب.
oهاي بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با گواهی تمکن به زبان انگلیسی براي سپرده

)استالزامیمهر شعبه و امضاء بانک (ارائه گواهی تمکن براي حساب گردش سود نیز

.ریال باشد500,000,000باید حداقل موجودي حساب یا سپرده براي هر نفر *

ماهه شرکت یا مرکز مربوطه به 6فرما بودن ارائه گواهی تمکن و گردش عالوه بر حساب شخصی در صورت خویش*
.استالزامیانگلیسی با مانده یکسان

.ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سودسپرده باید مشخص باشدقابل ذکر است در گردش حساب*

هاي شرکت باید مشخص ز کلیه نقل و انتقاالت وجوه در مورد خرید و فروشها نیشرکتدر مورد گردش حساب*
.باشد

نامهاصل و ترجمه سند مالکیت و در صورت اجاره دادن اصل و ترجمه اجاره-7



:اصل و ترجمه مدارك شغلی-8

oکارت نظام پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و فیش حقوقی سه ماه آخر از محل کار، پروانه دائم پزشکی ،
پزشکی

در صورتی که صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و ... هستند، لیست بیمه براي شش ماه *
.آخر کارمندان

oوکال: پروانه وکالت
o مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و

ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر 
سازمان و فیش حقوقی سه ماه آخر به همراه کارت پرسنلی

oارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی سه ماه آخر و کارت بازنشستگیهابازنشسته :
o مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا

ه آخر و به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق سه ما
سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

oماه اخیر 6فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت براي در صورت خویش
سال آخر3و برگ مالیاتی 

o مدت اشتغال، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر
سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی سه ماهه 

آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
oدانش آموزان و دانشجویان: اصل گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی

سفر دارند، عالوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد*
.باشدمیالزامینامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفررضایت

است الزامیها سفر می کنند رضایتنامه محضريسال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن18براي فرزندان زیر -9
.ی داردو نیاز به ترجمه به زبان انگلیس

.دارهاي خانهاصل و ترجمه مدارك شغلی و مالی همسر براي خانم-10

.دقیقوکاملصورتبهانگلیسبهمربوطفارسیفرموفرديمشخصاتفرمتکمیل-11

استالزامیحضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاري در سفارت.
ت ممکن است مدارك دیگري از مسافر درخواست الزم به ذکر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفار

.استالزامیها جهت اخذ ویزاگردد که تهیه و ارائه آن


