
 مدارک مورد نیازجهت اخذ ویزای توریستی انگلستان:

  ماه اعتبار از تاریخ مسافرت به انگلستان و اصل پاسپورت  6اصل پاسپورت فعلی با حداقل

 های قبلی.

  یک نسجه تکمیل شده فرم آنالین درخواست روادید به همراه برگه تاییدیه وقت و تاییدیه

 انجام پذیر است.واریزی وجه سفارت که توسط این مرکز 

 25.4*5.4قطعه عکس 

 اصل و یا کپی دعوتنامه معتبر و در صورت نداشتن رزرو هتل در انگلستان 

 اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج 

 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه 

   اصل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل)گواهی اشتغال به کار که در آن در

ر شده باشد و اینکه آیا این مرخصی با حقوق میباشد یا مورد تاریخ درخواست مرخصی ذک

برگه مالیاتی پرداخت ,ماه آخر 6لیست بیمه  ,کارت بازرگانی,پروانه فعالیت ,جواز کسب,خیر 

 ,پروانه مطب  ,کارت بازنشستگی ,حکم بازنشستگی  ,کارت پرسنلی  حکم کارگزینی   , شده

 کارت دانشجویی و... ( ,کارت مهندسی 

 

صورت کامل نبودن  مدارک شغلی خود از مدارک شغلی همسر هم میتوانید استفاده  **در 

 نمایید.

 

  همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده مدارک میزبان در انگلستان )دعوتنامه به 

 ,فیش حقوقی  ,مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درامد  ,پرینت حساب بانکی  ,

 ,آخرین برگ مالیاتی پرداخت شده  ,ک محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامهسند ملکی مل

 قبوض پرداختی از قبیل آب برق و گاز و...(

  سپرده های بانکی و ... ,ماه گذشته  5اصل ریز پرینت حساب شخصی و جاری به التین برای 

 6ین برای برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت وشخصی به زبان الت 

 ماه گذشته الزامیست .

  اصل و ترجمه اجاره نامه ,در صورت اجاره دادن ,اصل و ترجمه رسمی سند ملکی 

و نیازی به مهر دادگستری و  **ترجمه رسمی )دارالترجمه( برای تمامی مدارک فوق کافیست

 تایید وزارت امور خارجه نمی باشد.



مصاحبه ای از متقاضی انجام نمیگیرد تمامی  ,** به علت اینکه در روز تحویل مدارک 

خیر باید کامل و دقیق  مدارک فوق صرف نظر از اینکه قبال به انگلستان سفر کرده اند و یا

مدارک بانکی اعم از درامد و مخارج ماهیانه که در فرم درخواست روادید باید  'خصوصاباشد 

 دقیق بیان شود.

د و این مدارک فقط جهت ارائه به خود سفارت انگلیس ) این مرکز نیازی به این مدارک ندار

 میباشد(

 آدرس سفارت انگلیس)ورلد بریدج( در آنکارا:

Teleperformance Ankara Visa Application Center 

 Sheraton business center Noktali sokak kavaklidere 0670c 

 آدرس سفارت انگلیس)ورلد بریدج( در استانبول:

 Mecidiyekoy profileo alisveris merkezi (shopping center) 

4.dfloor-visa section (vize bOlUmu) 

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگه عبور از سفارت ایران در ترکیه :

 اصل شناسنامه 

 اصل کارت ملی 

 5رنگی 6*5قطعه عکس 

 دریافت برگه ی عبور از آنکارا:

نگلیس با مراجعه به سفارت ایران ر آنکارا واقع در متقاضی بعد از تحویل مدارک به سفارت ا

 آدرس زیر میتوانند برگه ی عبور خود را دریافت نمایند.

Tehran Cad. No 10, Kavalikdere, Ankara 

Tel: (0090 312) 4682820-21, 4683357 

 

 دریافت برگه عبور از استانبول :

رس زیر ع در آدذد به کنسولگری ایران واقمتقاضی قبل از وقت مصاحبه ی انگلیس خو

س برای دریافت برگه  عبور دوباره به نگلیو بهد از تحویل مدارک به سفارت امراجعه میکند 

 کنسولگری ایران مراجعه میکند

Sultanahmet 

Ankara caddesi no.1 cagaloglu/Istanbul 

Tel:0090212)5138230,5138231,5138232,5138233 


