
 

 

 ویزای انگلستان 

 

انواع  انگلستان  ویزای    اقامت های  روش  و  این مقالانگلستان    اخذ  ه مورد بررسی و تحلیل  در 

تمامی نکات مهم و اصلی در رابطه با صدور و اخذ ویزای انگلستان در این    گیرد.   میعلمی قرار  

کهن    آن جهت مورد توجه است که انگلستان ازنگلستان از  ااخذ ویزای    مقاله شرح داده می شود .

کیلومتر مربع و جمعیتی حدود    395هزار و    130با مساحتی بالغ بر  و  بوده    های قاره اروپاترین کشور

پذیری داشته و   نامعادالت جهانی نقش انکارمیلیون نفر تحت حکمرانی بریتانیا کبیر قراردارد در  55

از نظر  .  خارجی است  محل مناسبی برای گردشگرانی معتدل  این کشور با  آب و هوا  طبیعت زیبای

را  ن و سومین رتبه در اقتصاد اروپا  اقتصادی انگلستان بسیار پیشرفته بوده و ششمین اقتصاد جها

های جهان بوده و مدارک صادر شده از    های  انگلستان از معتبر ترین دانشگاه  دانشگاه .  داراست

اخذ ویزای انگلستان جهت کار در    ، ازاین روتمامی دنیا معتبر می باشدهای این کشور در    دانشگاه

  .این کشور مورد استقبال بسیاری از مردم دنیا می باشد

 

 

  تحصیل انگلستان از طریق  ویزای

از آنجا که هدف شما از ورود    .دارید  tier 4  جهت تحصیل در انگلستان نیاز به اخذ ویزای انگلستان

نمائید اخذ  را  انگلستان  ویزای تحصیل  باید  باشد  انگلستان تحصیل می  تمامی مقاطع  .  به  برای 

با بهره گیری از   موسسه حقوقی ملک پور  دام به گرفتن ویزای تحصیلی نمود.  تحصیلی می توان اق

حقوقی و  خدمات    و اخذ ویزا   اخذ پذیرشمراحل   درکارشناسان و وکالی مجرب در زمینه  مهاجرت  

  .ارائه می نمایدمشاوره 

و بر اساس امتیاز بندی بوده  انگلستان  افراد امتیازها  سیستم آموزشی  متفاوت با توجه به سن 

 است :

  30که قصد تحصیل در کالج های انگلستان را دارند می بایست  ماه    6سال و    17افراد زیر   .1

 . امتیاز را کسب کنند 

 . امتیاز کسب نمایند 40باید   و شش ماه سال 17 افراد باالی   .2

 امتیازهای افراد به ترتیب ذیل محاسبه می شود : 

 امتیاز 20از دانشگاه یا کالج  CAS  LATTERنامه پذیرش ئهاار  .1

 امتیاز 10نمره آیلتس  .2

 امتیاز 10ارائه مدارک مربوط به تمکن مالی  .3

 .سال مالک قرار میگیرد 18نمره آیلتس معموال  برای افراد باالی نکته مهم : 

   زندگی در انگلستان ماه    9هزینه    شهریه دانشگاه وتمکن مالی نیز می بایست  نشان دادن    برای  

 باشد . شخص روز در حساب  28ی بایست به مدت  بانک های ایران واریز و این مبلغ میکی از در 



 

 

و برای دکترا آیلتس    6.5برای فوق لیسانس آیلتس    6برای تحصیل در مقطع لیسانس مدرک آیلتس  

نیاز است     7 درانگلستان  .در مقطع لیسانس خانواده دانشجو  مورد  به عنوان همراه  تواند  نمی 

 منعی وجود ندارد .  ولی درمقطع فوق لیسانس و دکترا  زندگی کند

 

 

   کار انگلستان از طریق  ویزای

قصد   که  اخذ  افرادی  به  نسبت  باید  دارند  را  انگلستان  در  کردن  انگلستانکار  اقدام   ویزای 

و    یک کارفرمای انگلیسی که شرایط استخدام نیروی خارجی    یند.برای اخذ ویزای کار انگلستاننما

از  و  برای شما داشته باشد  پیشنهاد کاری دریافت کرده  ر شدن را از اداره کار انگلستان اسپانس

شما صادر میکند تاریخ شروع به کار درج   ی  که کارفرما  در برگه ای  حمایت مالی شوید.سوی وی  

از این تاریخ نسبت به اخذ ویزا اقدام نمائید. در این نوع ویزای  می بایست از سه ماه قبل    که    شده

 وارد انگلستان شود. انگلستان خانواده نیز می تواند به عنوان همراه 

در ابتدا اقامت سه ساله صادر می  برای افرادی که درخواست ویزای کار آنها مورد تائید قرار میگیرد،  

این اقامت تبدیل به اقامت   سال  کار و پرداخت مالیات در انگلستان،   5  شود در هر صورت پس از 

برای    دائم خواهد شد.  توانند  و    TIER2ویزای    کسانی می  دارای مهارت  نمایند که  درخواست 

باشند خاصی  شرکت.  تخصص  با  گسترده  طور  به  که  کاریابی  وموسسات  بوده  درارتباط  از   ها 

در ارائه  می توانند  ،  آگاهی دارند  افراد  مهارت های    از  نیازمندیهای آنان مطلع هستند و از سوئی

که برای دریافت ویزای   از آنجایی.  کمک نمایندانها  به این شرکتها و یافتن کار به  شخص    رزومه  

جهت کار در این کشور می بایست حتما پیشنهاد کاری داشته باشید توصیه می گردد  انگلستان  

و پس از دریافت پیشنهاد کاری از    یدوارد این کشور شواخذ ویزای تحصیلی  از طریق تحصیل و با  

  ید.بدیل نمایسوی کارفرمای انگلیسی  ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری ت

 

 

   انگلستان از  نوع ویزای درمانی  ویزای 

نباید به بیماری واگیردار مبتال  اینست که شما  ترین نکته  انگلستان مهم  برای اخذ ویزای درمان 

که  صادر می شود    هستند برگه اییمان انگلستان  افرادی که متقاضی اخذ ویزای در. برای  باشید

که در آن دلیل بیماری و شرایط پزشکی بیمار است    یا مشاور  پزشک  نشان دهنده هماهندگی با  

نیز در این برگه مدت زمانی که شخص به درمان نیاز دارد  می گردد.    و هزینه ها برآورد شده درج  

 .قید شده است

کنند که  بیماری وی  سالمت  د باید بازرسان پزشکی تائید  اگر فرد مبتال به بیماری واگیر دار باش

  .دعه را به خطر نمی اندازعمومی  جام

نمائید که درمان به طول می ارائه  در صورتیکه گواهی معتبر  ماهه ست ولی    6مدت ویزای درمان  

این ویزا به شما اجازه می دهد که چندین بار در   هه دریافت کنید.ما  11انجامد می توانید ویزای  

  .یدخاک انگلستان ورود و خروج داشته باش



 

 

 

 

 

 بلند مدت   ی انگلستان از نوعویزا

ویزاهای بلند مدت و ویزاها ی کوتاه مدتی      از نظر مدت ویزا دو نوع ویزای انگلستان وجود دارد.    

به کشور   VISITOR VISA   نامیده می شوند.  VISITOR VISAکه     ورود  موقت جهت  ویزای  یا 

ی اقامت در انگلستان  شما و مدت زمان الزم برا که با توجه به ملیت و هدف سفر  است      انگلستان  

سال    10یا    5  ،2  ،1  ماه و در بعضی موارد ممکن است برای  6این ویزا برای مدت  صادر می شود.  

ویزا جهت ازدواج، ویزای کوتاه مدت   ،درمانی، ویزای  ریستیوت  ویزاهایی مانند ویزای  گردد.    صادر  

مقابل این نوع ویزا   دراست.  PLAB کوتاه مدت و شرکت در آزمون  د تحصیلی و مطالعاتی  برای مقاص

ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری است که در   ویزاهای بلند مدت قراردارد که شامل ویزای تحصیلی،

 ویزای کار و ویزای سرمایه گذاری منجر به اعطای اقامت موقت و سپس اقامت دائم و در نهایت 

 .تابعیت به فرد میگردد اعطای

 

 سرمایه گذاری انگلستان  از طریق  ویزای 

شما می بایست یک طرح تجاری ارائه دهید  سرمایه گذاری    انگلستان از طریق  جهت اخذ ویزای

اقل دو نفر نیروی کار   مایه گذاری شده باشد واین طرح حدپوند سر  200000آن طرح مبلغ  در    که  

دو خانواده ویزا و سپس اقامت  برای    ، در این روش سرمایه گذاری  .نمایدانگلیسی  را استخدام  

سه ماه در حساب   به مدت    پوند نیز باید  200000مبلغ  در نظر داشته باشید که  صادر می شود.  

 بانکی ایران ترجیحا بانک های خصوصی موجود باشد. 

در صورتی که فرد در مقطع فوق لیسانس از دانشگاههای انگلستان فارغ التحصیل شده باشد این  

  .پوند کاهش می یابد 50000مبلغ تا 

گ تجاری    2000000اری  ذدر سرمایه  ارائه طرح  به  نیاز  دیگر  نفرپوندی  دو  استخدام  کار    و  نیروی 

نیست. فرد با پرداخت این مبلغ می تواند اقامت دو ساله انگلستان را اخذ نماید ولی از آنجائی که 

باید این ویزا را تمدید کند که در این  این    به فرد سرمایه گذار اقامت  انگلستان را اخذ می کند بنا بر

  .دهد ء ون پوند ارتقامیلی 10تا  5صورت می بایست سرمایه را از دو میلیون پوند به  

از آنجا که انگلستان دارای اقتصاد پیشرفته ایی در جهان می باشد سرمایه گذاری در این کشور  

، و با سرمایه گذاری در این کشور می توان اقامت انگلستان را اخذ نمود  آور خواهد بود  دبسیار سو

باید مشخص  منبع پول  سرمایه گذاری در کشور انگلستان    که برایمطلب حائز اهمیت اینست    .

 باشد. 

 

 ویزاهای دیگر  



 

 

د به این کشور و اقامت در آن راه های متعددی  وو جهت ور  ویزای انگلستان دارای تنوع بسیاری ست

 در ادامه انواع دیگری از ویزاها مورد بررسی قرار  می گیرد.  وجود دارد.

 

 ازدواج انگلستان از طریق  ویزای 

 اخذ ویزای انگلستان از طریق ازدواج به دو صورت امکان پذیر است 

 اخذ ویزا  از طریق  نامزدی-1

 اخذ ویزا از طریق ازدواج  -2  

ماهه صادر می شود، که با استفاده    6اخذ ویزای انگلستان  از طریق نامزدی یک ویزای کوتاه    برای  

در این    .ستان می شود و مراحل مربوط به ازدواج را انجام می دهداز آن شخص وارد کشور انگل

شاغل بوده و   ین کشور  صورت شخصی که در انگلستان حضور دارد می بایست ثابت نماید که در ا

پوند می باشد را داراست. چنانچه در این    18600ائی پرداخت هزینه زندگی دو نفر را که حدود توان

 ماه ازدواج صورت گیرد،  برای همسر اقامت سه ساله صادر می شود.   6

سال تمام داشته باشد و زن وشوهر   18دراخذ ویزای انگلستان از طریق ازدواج شخص می بایست  

محل سکونت زن    .داشته باشند و ازدواج صوری نباشدبا یکدیگر آشنائی    همدیگر را مالقات کرده  

نوع    در این    .و شوهر مشخص باشد و همچنین قصد دریافت کمک های عام المنفعه نداشته باشند

برای فرد متقاضی یک ویزای دوسال و نیم صادر و بعد از اتمام آن و جهت تمدید نیز باید همچنان   ویزا  

بطه زناشوئی خود بوده و متارکه نکرده باشند که در این صورت برای دو سال و نیم زن و شوهر در را

    .دیگر تمدید و سپس اقامت دائم اعطا می شود

  

 

 توریستی  از نوع انگلستان ویزای 

و    صادر می شود    کوتاه  مدت  انگلستان از انواع ویزا ی انگلستان است که برای  ویزای توریستی  

ساله    10ساله و    5  دو ساله،  یک ساله،  ماهه،  6برای مدت    که  ،است   visitor visaدرواقع نوعی  

ماه در آن کشور بماند.    6صادر می شود که در هر بار ورود شخص به خاک انگلستان می تواند  

 اخذ ویزای توریستی عبارتند از :  مدارک الزم برای

  .ماه اعتبار و دو صفحه خالی داشته باشد 6گذرنامه که حد اقل  .1

 دو قطعه عکس سه در چهار .2

 ترجمه شناسنامه .3

 تمکن مالی و دارائی شخص در ایران  .4

 سند ازدواج در صورت تاهل .5

 ماه اخیر  6گردش حساب   .6

 ت رزرو هتل یا محل اقامت و پرواز بازگش سند مربوط به .7

 دعوتنامه در صورت وجود   .8



 

 

از سوی    باید    مدارک فوق می بایست به زبان انگلیسی ترجمه شود و همچنین دعوتنامه  

فردی ازسال شود که در انگلستان زندگی می کند و مدارکی نیز ارائه شود که شخص دعوت  

 را دارد. متقاضی کننده توانائی حمایت مالی از 

از آنجایی که امکان ریجکت شدن ویزا وجود دارد اقدام جهت اخذ این ویزا می بایست توسط وکالی  

گیرد. موسسه حقوقی ملک   ماهر صورت  و  از  مجرب  بیش  با  زمینه  این  در  سال سابقه    15پور 

 آمادگی ارائه مشاوره و انجام امور مربوط به اخذ ویزای توریستی را دارد. 

 

 (standard visitor visa )استاندارد بازدید کنندگانانگلستان ویزای  ویزای 

برای مدت کوتاهی    بخواهند  و سوئیس هستند چنانچه  اروپا  منطقه اقتصادی    خارج از  کسانی که   

 وارد انگلستان شوند باید  نسبت به اخذ این نوع ویزا اقدام نمایند.

  

 به شرح زیر است :  standard visitor visaانواع  

• Family Visitor visa 

• General Visitor visa 

• Child Visitor visa 

• Business Visitor visa, including visas for academics, doctors and dentists 

• Sports Visitor visa 

• Entertainer Visitor visa 

• Prospective Entrepreneur visa 

• Private Medical Treatment Visitor visa 

• Approved Destination Status (ADS) visa 

 

 زیر باشد :ویزا های ذکر شده در باال در صورتی اخذ می شود که برای  مقاصد 

   .قصد شرکت در جلسه یا سمینار و یا آموزش در انگلستان را دارید •

   .قصد شرکت در مسابقات و یا رویدادهای ورزشی را دارید •

   .قصد انجام امور هنری و موسیقی را دارید •

د به این کشور را  وروور انگلستان هستید و قصد شیا دانش آموز خارج از ک دانشجو و •

  .دارید

   .پزشک یا دندانپزشک برای طبابت به انگلستان سفر کنید به عنوان •

  .و زبان شناختی و یا تست های ارزیابی حرفه ای PLABبرای شرکت در تست  •

 راه بندازید و به دنبال سرمایه گذار هستید.قصد دارید در انگلستان یک بیزینس  •

  

در بریتانیا  بدون   نمی توانند ،را دریافت می کنند  standard visitor visaکسانیکه  انواع 

یا با دستمزد کار کنند و همچنین نمی توانند به طور مکرر و مداوم از این نوع ویزا   دستمزد و

 .نمی توانند وجه عمومی دریافت نماینداین افراد . استفاده کنند

 



 

 

می بایست از سه ماه قبل اقدام نمائید. این ویزاها  ویزای انگلستانبرای دریافت این نوع 

مانند ویزای درمان   ماهه هستند ولی ممکن است برای مدت طوالنی تری صادر شوند 6معموال 

ماهه ست  و یا ویزای تحقیقاتی دانش آموزان و دانشجویان که ممکن است   11خصوصی که  

ماه در خاک   6ر بار بازدید تنها می توانید ماه صادر شود. توجه داشته باشید که برای ه 12برای 

 انگلستان بمانید 

 

 

 

 

 

 

 


