مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریصتی انگلصتان :


اصل پاعپْست فعلی تا حذالل  6هاٍ اعتثاس اص تاسیخ هغافشت تَ اًگلغتاى ّ اصل پاعپْست ُای لثلی.



یک ًغخَ تکویل ؽذۀ فشم آًالیي دسخْاعت سّادیذ تَ ُوشاٍ تشگۀ تاییذیَ ّلت ّ تاییذیَ ّاسیضی
ّجَ عفاست کَ تْعط ایي هشکض اًجاهپزیش اعت.
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اصل ّ یا کپی دعْتٌاهۀ هعتثش ّ دس صْست ًذاؽتي سصسّ ُتل دس اًگلغتاى .



اصل ّ تشجوَ سعوی عٌذ اصدّاج .



اصل ّ تشجوَ سعوی ؽٌاعٌاهَ.



اصل ّ تشجوَ سعوی هذاسک ؽغلی هشتْطَ اص لثیل ( گْاُی اؽتغال تَ کاس کَ دس آى دس هْسد تاسیخ
دسخْاعت هشخصی رکش ؽذٍ تاؽذ ّ ایٌکَ آیا ایي هشخصی تا حمْق هیثاؽذ یا خیش  ،جْاص کغة ،
پشّاًَ فعا لیت  ،کاست تاصسگاًی  ،لیغت تیوَ  6هاَُ گزؽتَ  ،گْاُی تاییذیَ تیوَ  ،سّصًاهَ سعوی
تآعیظ ّ آخشیي تغییشات  ،فیؼ حمْلی  6هاٍ آخش  ،تشگَ هالیاتی پشداخت ؽذٍ  ،کاست پشعٌلی  ،حکن
کاسگضیٌی  ،حکن تاصًؾغتگی  ،کاست تاصًؾغتگی  ،پشّاًَ هطة  ،کاست هٌِذعی  ،کاست داًؾجْیی ّ .)...
** دس صْست کاهل ًثْدى هذاسک ؽغلی خْد اص هذاسک ؽغلی ُوغش ُن هیتْاًیذ اعتفادٍ ًواییذ.



هذاسک هیضتاى دس اًگلغتاى ( دعْتٌاهَ تَ ُوشاٍ کپی پاعپْست ّ هذاسک الاهتی دعْت کٌٌذٍ ،
پشیٌت حغاب تاًکی  ،هذاسک ؽغلی ّ گْاُی اؽتغال تَ کاس تا رکش دسآهذ  ،فیؼ حمْلی  ،عٌذ هلکی
هلک هحل الاهت دس اًگلغتاى یا اجاسٍ ًاهَ  ،آخشیي تشگ هالیاتی پشداخت ؽذٍ  ،لثْض پشداختی اص
لثیل آب  ،تشق  ،گاص ّ .) ...



اصل سیض پشیٌت حغاب ؽخصی ّ جاسی تَ صتاى التیي تشای  6هاٍ گزؽتَ  ،عپشدٍ ُای تاًکی ّ...
(پشیٌت اص تاًک ُای پاعاسگاد ؽعثَ هیشداهاد ّ تاًک پاسعیاى ؽعثَ صسافؾاى (ؽِشک غشب) تٌِا هْسد
تأییذ عفاست اًگلیظ هیثاؽٌذ .پشیٌت خْد سا اص ایي تاًکِا تا گشدػ ّ هاًذۀ هٌاعة تگیشیذ ).



تشای هذیشاى ّ عِاهذاساى اصل سیض پشیٌت حغاب ؽشکت ّ ؽخصی تَ صتاى التیي تشای  6هاٍ گزؽتَ
الضاهیغت.



اصل ّ تشجوَ سعوی عٌذ هلکی  ،دس صْست اجاسٍ دادى ،اصل ّ تشجوَ اجاسٍ ًاهَ .



کپی اص ًحٍْ الاهت دس تشکیَ ( هِش ّسّد تَ تشکیَ ) یا اهاسات ( هِش ّسّد ّ ّیضای دتی ).

** تشجوَ سعوی ( داسالتشجوَ ) تشای تواهی هذاسک فْق کافیغت ّ تشجوَ تا هِش دادگغتشی ّ
ّصاست اهْس خاسجَ تَ اعتثاس ایي هذاسک تشای عفاست اًگلیظ هی افضایذ

**تَ علت ایٌکَ دس سّص تحْیل هذاسک  ،هصاحثَ ای اص هتماضی اًجام ًویگیشد تواهی هذاسک فْق
صشف ًظش اص ایٌکَ لثالٌ تَ اًگلغتاى عفش کشدٍ اًذ ّ یا خیش  ،تایذ کاهل ّ دلیك تاؽذ  ،خصْصاٌ هذاسک
تاًکی اعن اص دسآهذ ّ هخاسج هاُیاًَ کَ دس فشم دسخْاعت سّادیذ تایذ دلیك تیاى ؽْد.
(این مرکز نیازی به این مدارک ندارد و این مدارک فقط جهت ارائه به خودِ شفارت انگلیس میباشد).

آدرس شفارت انگلیس (ورلد بریدج)در آنکارا :
Kupe Sokak 1/2 , Gaziosmanpasa, Ankara
آدرس شفارت انگلیس (ورلد بریدج)در اشتانبول:

Abide-i Hürriyet Caddesi , Geçit Sokak Akin Is Merkezi No. 10 , Sisli, Istanbul

مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگۀ عبور از شفارت ایران در ترکیه :


اصل ؽٌاعٌاهَ



اصل کاست هلی
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دریافت برگه ی عبور از آنکارا:
هتماضی تعذ اص تحْیل هذاسک تَ عفاست اًگلیظ (ّسلذ تشیذج) تا هشاجعَ تَ عفاست ایشاى دس آًکاسا ّالع دس
آدسط صیش هیتْاًٌذ تشگَ ی عثْس خْد سا دسیافت ًوایٌذ.
Tehran Cad. No. 10, Kavalikdere, Ankara
Tel : (0090 312) 4682820-21 , 4683357
دریافت برگه ی عبور از اشتانبول:
هتماضی لثل اص ّلت هصاحثَ ی اًگلیظ خْد تَ کٌغْلگشی ایشاى ّالع دس آدسط صیش هشاجعَ هیکٌذ ّ تعذ اص
تحْیل هذاسک تَ عفاست اًگلیظ ( ّسلذ تشیذج )تشای دسیافت تشگَ ی عثْس دّتاسٍ تَ کٌغْلگشی ایشاى
هشاجعَ هیکٌذ.
Ankara Caddesi No. 1 Cagaloglu/Istanbul
Tel : (0090 212)5138230,5138231,5138232,5138233

