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 انگلستان مولتیپل یزایو یمدارک الزم برا

 *** ی*** مدارک شغل
 آموزان دانش و انیدانشجو 1

 آموزش و پرورش کل و منطقه دییبا تا لیاشتغال به تحص یترجمه گواه 

 (رهیمد ئتیعامل و عضو ه ریمد) یخصوص یها صاحبان شرکت 2

 اساسنامه / ترجمه شرکت نامهشرکت / ترجمه  سیتاس ی/ ترجمه روزنامه رسم یروزنامه رسم راتییتغ نیترجمه آخر 

 یاتیترجمه مفاصا حساب مال 

 یسیشش ماه آخر به زبان انگل نتیپر زینامه تمکن بانک شرکت و ر 

 یخصوص یکارمندان شرکت ها 3

 (گذشته شش ماه)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 
  ./ بدون حقوق( در آن ذکر شده باشد)با حقوق یو نوع مرخص یمرخص خیتار حقوق و زانیم به کار با ذکر سمت و سابقه کار واشتغال  یترجمه گواه

 شرکت سیتاس ی+ آگه

 یکارمندان بخش دولت 4

 ینیحکم کار گز نیترجمه آخر 

 یحقوق شیف نیآخرترجمه  

 
 .)با حقوق / بدون حقوق( در آن ذکر شده باشد یو نوع مرخص یمرخص خیتار حقوق و زانیمو  اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار یترجمه گواه

 شرکت سیتاس ی+ آگه 

 (گذشته شش ماه)سابقه  یاجتماع نیاز اداره تام مهیب ستیترجمه ل 

 بازنشستگان 5

 یحکم بازنشستگ نیآخر ترجمه 

 کسبه 6

 جواز کسب ترجمه 

 یاتی/ ترجمه مفاصا حساب مال یاتاق بازرگان ی/ گواه یترجمه کارت بازرگان 

 پزشکان 7

 یاتیمالپروانه مطب / ترجمه مفاصا حساب  ترجمه 

 یترجمه کارت نظام پزشک 

 مهندسان 8

 / ترجمه جواز ساخت یترجمه پروانه نظام مهندس 

 ساختمان سازان 9

 یساختمان یترجمه گواه 

 کار ساختمان انیترجمه پا 

 یکار یها ترجمه قرارداد 

 وکال 10

 ترجمه پروانه وکالت 

 کارشناسان 11

 ترجمه پروانه کارشناسی 
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 88401071تلفن :    4و  3، طبقه اول ، واحد  1تهران ، خیابان  سهروردی  جنوبی ، خیابان  ملک ،  نبش کوچه  فرهومند ، پالک   دفتر مرکزی :

 26851060 تلفن :، طبقه اول 252پالک  ،1مجتمع آوا نیاوران  ، پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش ، نیاوران ، خیابان تهران : شعبه نیاوران

 *** یو مال یمدارک بانک ***
 یسیبه زبان انگل یتمکن مال یگواه سه ماه گذشته و یبرا نیبه الت یو جار یحساب شخص نتیاصل پر 

 قرار داد مشخص باشد. )در صورت وجود( خیکه تار مدت کوتاه و بلند یحساب ها یها ترجمه قرارداد 

 ()در صورت وجود()اجاره نامه یمنابع درآمد ریترجمه سا 

 .با فرم پر شده داشته باشد قیمطابقت دق یستیبا شود یه مئکه ارا یمنابع مال هیکل 

 داشته باشد. یمد ها هم خوانآدر زانیبا م دیبانک با یها ییداراجمع 

 *** ورت داشتن دعوتنامه( در انگلستان)در صزبانی*** مدارک م
  یحساب بانک نتیدعوت کننده  + پر یپاسپورت و مدارک اقامت یدعوتنامه به همراه کپ 

 یحقوق شیدرآمد + ف اشتغال به کار با ذکر ی+ گواه ی+ مدارک شغل

 آب و برق و گاز و .... لیاز قب یپراخت شده + قبوض پرداخت یاتیبرگ مال نیآخر اجاره نامه + ایملک محل اقامت در انگلستان   یسند ملک 

 *** مدارک اضافه در صورت نداشتن دعوتنامه ***
 مایهواپ طیرزرو هتل در انگلستان + بل 

 *** ازیمدارک مورد ن ری*** سا
 یسفر با دو صفحه خال خیاز تار ماه اعتبار 7قل احد بااصل گذرنامه امضا شده  

 در صورت مستاجر بودن اصل و ترجمه اجاره نامه اینام مسافر و ه ب یترجمه سند ملک 

 فوت همسر یگواه ایطالق نامه  ایسند ازدواج  یاصل و ترجمه رسم 

 مسافران هیشناسنامه کل یاصل و کپ 

 شکل عکس پاسپورت نباشد. ا، حتم دیسف نهی، زم ی، رنگ نکی، بدون ع دیجد  3.5*4.5عکس دو قطعه  

 گذرنامه هر ی+ صفحه اصل یقبل یمهم گذرنامه ها یها زایاز و یکپ + یمیقد یگذر نامه ها هیکل 

 .وقت سفارت هیدییفرم مشخصات پر شده به همراه برگه تا 

 پرداخت شده. اتیبرگ مال اتیدر صورت پرداخت مال *

 رت خارجه ندارند.او  وز یدادگستر داتییبه تا یازیو ن شوند یم یمدارک فقط ترجمه رسم هیکل *

مدارک  مدارک مورد اشاره حداقل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جهت درخواست صدور ویزا می باشد. در صورتیکه بر حسب شرایط هر متقاضی، نیاز به 

 ارائه نماید. و مدارک تکمیلی مورد نیاز را تهیه متقاضی می بایست در اسرع وقتتکمیلی دیگری باشد 

*

* 
که بدون  ییها خانم و (نیاطفال )بدون والد یانگلستان برا یزایکشور و اخذ وز سفر و خروج ا یبرا تیرضا حیبا ذکر صر ینامه محضر تیترجمه رضا

 .سال( 18 ریافراد ز ی)برا نیوالدپاسپورت  یو کپ کنند یهمسرانشان سفر م


