مدارک الزم برای ویزای مولتیپل انگلستان
*** مدارک شغلی ***
1

دانشجویان و دانش آموزان
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل با تایید آموزش و پرورش کل و منطقه

2

صاحبان شرکت های خصوصی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
ترجمه آخرین تغییرات روزنامه رسمی  /ترجمه روزنامه رسمی تاسیس شرکت  /ترجمه اساسنامه  /ترجمه شرکت نامه
ترجمه مفاصا حساب مالیاتی
نامه تمکن بانک شرکت و ریز پرینت شش ماه آخر به زبان انگلیسی

3

کارمندان شرکت های خصوصی
ترجمه لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (سابقه شش ماه گذشته)
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق و تاریخ مرخصی و نوع مرخصی (با حقوق /بدون حقوق) در آن ذکر شده باشد.
 +آگهی تاسیس شرکت

4

کارمندان بخش دولتی
ترجمه آخرین حکم کار گزینی
ترجمه آخرین فیش حقوقی
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق و تاریخ مرخصی و نوع مرخصی (با حقوق  /بدون حقوق) در آن ذکر شده باشد.
 +آگهی تاسیس شرکت
ترجمه لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (سابقه شش ماه گذشته)

5

بازنشستگان
ترجمه آخرین حکم بازنشستگی

6

کسبه
ترجمه جواز کسب
ترجمه کارت بازرگانی  /گواهی اتاق بازرگانی  /ترجمه مفاصا حساب مالیاتی

7

پزشکان
ترجمه پروانه مطب  /ترجمه مفاصا حساب مالیاتی
ترجمه کارت نظام پزشکی

8

مهندسان
ترجمه پروانه نظام مهندسی  /ترجمه جواز ساخت

9

ساختمان سازان
ترجمه گواهی ساختمانی
ترجمه پایان کار ساختمان
ترجمه قرارداد های کاری

 10وکال
ترجمه پروانه وکالت

11

کارشناسان
ترجمه پروانه کارشناسی

1

*** مدارک بانکی و مالی ***
اصل پرینت حساب شخصی و جاری به التین برای سه ماه گذشته و گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی
ترجمه قرارداد های حساب های کوتاه و بلند مدت که تاریخ قرار داد مشخص باشد( .در صورت وجود)
ترجمه سایر منابع درآمدی (اجاره نامه)(در صورت وجود)
کلیه منابع مالی که ارائه می شود بایستی مطابقت دقیق با فرم پر شده داشته باشد.
جمع دارایی های بانک باید با میزان درآمد ها هم خوانی داشته باشد.

*** مدارک میزبان(در صورت داشتن دعوتنامه) در انگلستان ***
دعوتنامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده  +پرینت حساب بانکی
 +مدارک شغلی  +گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد  +فیش حقوقی
سند ملکی ملک محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامه  +آخرین برگ مالیاتی پراخت شده  +قبوض پرداختی از قبیل آب و برق و گاز و ....

*** مدارک اضافه در صورت نداشتن دعوتنامه ***
رزرو هتل در انگلستان  +بلیط هواپیما

*** سایر مدارک مورد نیاز ***
اصل گذرنامه امضا شده با حداقل  7ماه اعتبار از تاریخ سفر با دو صفحه خالی
ترجمه سند ملکی به نام مسافر و یا در صورت مستاجر بودن اصل و ترجمه اجاره نامه
اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج یا طالق نامه یا گواهی فوت همسر
اصل و کپی شناسنامه کلیه مسافران
دو قطعه عکس  3.5*4.5جدید  ،بدون عینک  ،رنگی  ،زمینه سفید  ،حتما شکل عکس پاسپورت نباشد.
کلیه گذر نامه های قدیمی  +کپی از ویزا های مهم گذرنامه های قبلی  +صفحه اصلی هر گذرنامه
فرم مشخصات پر شده به همراه برگه تاییدیه وقت سفارت.

*

در صورت پرداخت مالیات برگ مالیات پرداخت شده.

*

کلیه مدارک فقط ترجمه رسمی می شوند و نیازی به تاییدات دادگستری و وزارت خارجه ندارند.
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 مدارک
تکمیلی دیگری باشد متقاضی می بایست در اسرع وقت مدارک تکمیلی مورد نیاز را تهیه و ارائه نماید.

*

ترجمه رضایت نامه محضری با ذکر صریح رضایت برای سفر و خروج از کشور و اخذ ویزای انگلستان برای اطفال (بدون والدین) و خانم هایی که بدون

*

همسرانشان سفر می کنند و کپی پاسپورت والدین (برای افراد زیر  18سال).

دفتر مرکزی  :تهران  ،خیابان سهروردی جنوبی  ،خیابان ملک  ،نبش کوچه فرهومند  ،پالک  ، 1طبقه اول  ،واحد  3و  4تلفن 88401071 :
شعبه نیاوران  :تهران  ،خیابان نیاوران  ،پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش  ،مجتمع آوا نیاوران  ،1پالک  ،252طبقه اول تلفن 26851060 :
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