مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی انگلستان:
 اصل پاسپورت فعلی با حداقل  6ماه اعتبار از تاریخ مسافرت به انگلستان و اصل پاسپورتهای قبلی و
کپی تمام صفحات پاسپورت جدید از جمله صفحات سفید آن.
 یک نسخه تکمیل شده فرم آنالین درخواست روادید به همراه برگه تاییدیه وقت و تاییدیه واریزی
وجه سفارت که توسط این مرکز انجامپذیر است.
 اصل و یا کپی دعوتنامه معتبر و در صورت نداشتن ،رزرو هتل در انگلستان و رزرو پرواز.
 اصل و ترجمه سند ازدواج.
 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه.
 اصل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل ( گواهی اشتغال به کار که در آن در مورد تاریخ
درخواست مرخصی ذکر شده باشد واینکه آیا این مرخصی با حقوق میباشد یا خیر ،جواز کسب ،پروانه
فعالیت ،کارت بازرگانی ،لیست بیمه  6ماهه گذشته ،گواهی تاییدیه بیمه ،روزنامه رسمی تاسیس و
آخرین تغییرات ،فیش حقوقی  6ماه آخر ،برگه مالیاتی پرداخت شده ،کارت پرسنلی ،حکم کارگزینی،
حکم بازنشستگی ،کارت بازنشستگی ،پروانه مطب ،کارت مهندسی ،کارت دانشجویی و )......
**در صورت کامل نبودن مدارک شغلی خود از مدارک شغلی همسر هم میتوانید استفاده نمایید.

 مدارک میزبان در انگلستان (دعوت نامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده ،پرینت
حساب بانکی ،مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد ،فیش حقوقی ،سند ملکی ملک
محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامه ،آخرین برگه مالیاتی پرداخت شده ،قبوض پرداختی از قبیل
آب ،برق ،گاز و).....
 اصل ریز پرینت حساب و تمکین مالی به زبان التین برای  6ماهه گذشته ،سپرده های بانکی و جاری.
 برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت و شخصی به زبان التین برای  6ماه گذشته
الزامیست.
 اصل و ترجمه سند ملکی ،در صورت اجاره دادن ،اصل و ترجمه اجاره نامه.
 کپی از نحوه اقامت در ترکیه (مهر ورود به ترکیه) یا امارت (مهر ورود و ویزای دبی)

**ترجمه رسمی (دارالترجمه) برای تمامی مدارک فوق کافیست و ترجمه با مهر دادگستری و وزارت
امور خارجه به اعتبار این مدارک برای سفارت انگلیس می افزاید.
**به علت اینکه در روز تحویل مدارک ،مصاحبه ای از متقاضی انجام نمیگیرد تمامی مدارک فوق
صرف نظر از اینکه قبال" به انگلستان سفر کرده اند و یا خیر ،باید کامل و دقیق باشد ،خصوصا"
مدارک بانکی اعم از درآمد و مخارج ماهیانه که در فرم درخواست روادید فوق باید دقیق
بیان شود.

(این مرکز نیازی به این مددارک نددارد و ایدن مددارک فهد جهدت ارا ده
به خود سفارت انگلستان میباشد)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگه عبور از سفارت ایران در ترکیه:



اصل شناسنامه



اصل کارت ملی
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دریافت برگه عبور از آنکارا:
متقاضی بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلستان (تله پرفمنس) با مراجعه به سفارت ایران در
آنکارا واقع در آدرس زیر میتواند برگه عبور خود را دریافت نماید.
TAHRAN CAD.NO:10 KAVAKLIDERE / ANKARA – TURKEY
TEL: (0090 312) 4682820 – 21, 4683357

دریافت برگه عبور از استانبول:
متقاضییی قبل از وقت مصییاحبه انگلیس خود به کنسییولگری ایران واقع در آدرس زیر مراجعه
میکند و بعد از تحویل مدارک به سیییفارت انگلیس (تله پرفمنس) برای دریافت برگه ی عبور
دوباره به کنسولگری ایران مراجعه می کند.
ANKARA CAD.na:1.34410 CAGALOGLOU / ISTANBUL-TURKEY

TEL: (0090 212) 5138230 – 33

