
 2021در سال  سیانگل ینیتضم یزایو یها نهیو هز طیشرا

 ؛دمیپردازیم. لطفا همراه ما باشی ویزای تضمینی انگلیسبه بررسی  تینی توریستدر این مقاله از سایت 

ماه امکان پذیر است. سه ماه پیش از  11بار دارد و تمدید آن بسته به شرایط تا ماه اعت 6ویزای توریستی انگلیس تا 
تاریخ سفر درخواست خود را اعالم کنید. پس از اینکه مدارک خود را ارسال کردید سه هفته کاری زمان نیاز است تا 

 .مدارک و مستندات بررسی کنند

 شرایط اخذ ویزای انگلیس نوع سرمایه گذاری
 :روش وجود دارد 2یزای انگلیِس سرمایه گذاری، برای اخذ و

 ویزای نوآوران و مبتکران-1

  هزار پوندی داشته باشد 50شخص باید حداقل سرمایه 
 نیاز به طرح تجاری و پذیرش آن از سوی نهادی های مورد نظر انگلیس است 
 نیاز به مدرک آکادمیک دانشگاهی و مدرک زبان انگلیسی است 
 ه داده می شود و تمدید به مدت سه سال فراهم می شودبه شخص اقامت سه سال 

 ( Startup ) ویزای استارتاپ-2

 نیاز به طرح تجاری کامالً جدید دارد! 
 این طرح تا به آن لحظه نباید در کشور انگلیس اجرا شده باشد. 
 نیاز به مدرک زبان انگلیسی دار 
 اقامت دو ساله ارائه می شود 
 تاین اقامت غیر قابل تمدید اس 

 سرمایه گذاری در انگلیس از طریق خرید اوراق قرضه دولتی چگونه است؟
 .است خرید اوراق قرضهیکی از روش هایی که برای مهاجرت به انگلیس بسیار از آن یاد می شود، 

خارج از محدوده  این مدل سرمایه گذاری برای کسانی مناسب است که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند و
 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند

میلیون پوند است که شخص ویزای سه ساله  2شرایط مورد نظر برای این مدل سرمایه گذاری، داشتن مبلغی به ارزش 
 .دریافت می کند

 .در صورتی که شرایط رعایت شود اجازه تمدید برای دو سال دیگر نیز وجود دارد

ت سایر موارد تحصیل و کار و ... رعایت شود، اما باید تمکن مالی اعالم کنید که از پس هزینه در این روش نیاز نیس
 .زندگی و مخارج زندگی در انگلیس بر خواهید آمد، این تمکن مالی برای یک سال اول زندگی ارزیابی می شود

در انگلیس را خریداری کند اما این  این مبلغ باید برای خرید اوراق قرضه صرف شود و یا می تواند سهام شرکت معتبر
 امکان برای او وجود ندارد که اقدام به خرید ملک و یا سایر روال نماید؛
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 شرایط ویزای تضمینی انگلیس بلند مدت و کوتاه مدت

 :ویزای انگلیس شامل دو نوع بلندمدت و کوتاه مدت است. شرایط این ویزاها از قرار زیر است

 هه صادر می شودما 6ویزا معموال در مدت  .1
 .ماهه خواهد بود 5در صورت کمتر بودن سابقه سفر، مدت یک ماهه، دو ماهه و  .2
 .ساله صادر می شود 10در صورت قوی بودن سابقه سفر  .3
 .ویزای کوتاه مدت مخصوص گردشگری، درمان، تحصیلی و فرصت های مطالعاتی است .4
 .تویزای بلند مدت شامل سرمایه گذاری، کاری و کارآفرینی اس .5

 :سواالت زیادی در مورد ویزای نوع درمانی انگلیس پرسیده می شود که می خواهیم در این بخش بررسی کنیم

 !این ویزا در لیست موارد کوتاه مدت قرار دارد و تبدیل به اقامت دائم نمی شود

 .گلیس برونداین ویزا شامل حال افرادی است که پزشکان آنها تشخیص داده است که برای معالجه باید به ان

 !اما سه شرط مهم برای اخذ ویزای درمانی انگلیس وجود دارد

 شخص نباید به بیماری های واگیردار مبتال باشد! 
 ارائه نامه مشاوره پزشکی بسیار مهم است! 
 یکی از کلینیک ها و بیمارستان های انگلیس می بایست پذیرش الزم را ارائه دهند. 

 .ماه تمدید می شود. شرایط برای ورود و خروج چند باره نیز فراهم است 11پس از آن تا ماه و  6مدت این ویزا در ابتدا 

 .، شخص باید آزمایش های الزم برای اثبات منفی بودن این بیماری را ارائه دهدکروناویروس دقت کنید که طبق شرایط 

 ویزای انگلیس از ترکیه و تعیین وقت سفارت

 .یکی از مواردی که برای اخذ ویزای انگلیس نیاز دارید، اخذ وقت سفارت است

 .ر کنید اخذ وقت سفارت از ترکیه استیکی از روش هایی که می توانید شانس خود را برای اخذ ویزای انگلیس بیشت

در واقع متقاضی سفارت انگلیس در آنکارا یا استانبول را برای وقت سفارت انتخاب می کند. در چنین شرایطی نیاز 
 :است

 برگه عبور از سفارت ایران در ترکیه داشته باشید. 
 دو روز کاری در آنکارا یا استانبول حضور داشته باشید. 
 ترکیه صورت می گیرد انگشت نگاری در. 

 پوند است؛ 28لیر پرداخت نماید که معادل با  210هر شخص برای اسکن مدارک باید 

 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi/q-a-coronaviruses-farsi


 مدت زمان الزم جهت تعیین وقت سفارت چقدر است؟

زمان دقیقی معلوم منشده است اما معموالً وقت سفارت انگلیس به صورت هفتگی آپدیت می شود و در صورتی که 
 .د می تواند زمان مناسب را رزرو کندشخص کمی خوش شانس باش

 آیا شانس اخذ ویزا از ترکیه بیشتر از تهران است؟

 .این موضوع بستگی به مامور روز مصاحبه دارد اما معموالً سختگیری در ایران و برای ایرانیان همیشه بیشتر است

ین پروسه را سریع تر به جریان البته که اگر مارک شما کامل باشد و هدف مشخصی نیز داشته باشید می توانید ا
 .بیندازید در غیر این صورت درگیر یک سری مشکالت خواهید داشت و باید دقت الزم صورت بگیرد

 به چه زبانی مصاحبه صورت می گیرد؟

شید، احتماالً بلد با زبان ترکیبرای ایرانیان در نظر گرفته می شود، اما اگر  زبان فارسیمعموالً در ایران و حتی ترکیه، 
شانس شما در کشور ترکیه بیشتر است، اما هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و نیاز است دقت الزم صورت بگیرد 

 .و همه جوانب سنجیده شود

 .روز مصاحبه صادق باشید و سعی کنید پاسخ کوتاه به سواالت بدهید به این ترتیب نتیجه بهتری می گیرید

 ت رندم دارند و هدف شما مهمترین سوال است؛البته که سواالت حال

 انواع ویزای انگلیس کدام است

 .برای مهاجرت به انگلیس روش های مختلفی پیش روی شما قرار می گیرد

رمایه ای که قرار است در کشور انگلیس استفاده است. در این روش بودجه و س سرمایه گذارییکی از روش های مهم 
 .کنید، مهمترین گزینه محسوب می شود

 .روش های دیگر برای اخذ ویزای انگلیس، تحصیلی، خرید ملک، ازدواج، ثبت شرکت و همینطور کارآفرینی است

 :مزایای اخذ ویزای انگلیس

 می توانید همراهان خود را با خود به این کشور ببرید. 
 نید در حین ادامه تحصیل کار کنیدمی توا. 
 می توانید از فرصت بیمه و سایر حقوق شهروندی استفاده کنید؛ 
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 قیمت ویزای انگلیس چقدر است

 همراه )هر نفر( متقاضی مدت اعتبار
 پوند 610 پوند 610 سال 3تا 
 پوند 464 پوند 464 سال مشاغل مورد نیاز دولت 3تا  1

 پوند 1220 پوند 1220 سال 3باالی 
 پوند 928 پوند 928 سال مشاغل مورد نیاز دولت ۳باالی 

  

   میانگین حقوق در سال
 72,527 توسعه دهنده نرم افزار

 138,073 کارگردان
 93,231 مدیر

 59,428 معمار
 96,047 مدیر پروژه آی تی

 69,722 تحلیلگر مالی
 104,463 مدیر آی تی

 93,254 مدیریت منابع مالی
 91,851 ر پروژهمدی

 105,485 مدیر مالی

 شرایط اخذ ویزای تضمینی انگلستان

گردش -تاریخچه سفری-1دعوتنامه معتبر بستگان درجه  شرایط اخذ ویزا
 تمکن مالی-حساب

 تومان برای هر نفر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ حداقل میزان تمکن مالی
 ماه اخیر ۶تا  ۳ گردش حساب مورد نیاز

 دالر خارج از ایران ۲۸۰ -دالر داخل ایران  ۳۰۰ماهه:  ۶ هزینه اخذ ویزا توسط
 دالر ۱۳۳ماهه:  ۶ هزینه اخذ ویزا، در صورتی که خودتان بخواهید اقدام کنید

 منطبق با هزینه درخواست ویزا هزینه گرفتن وقت سفارت توسط
هزینه گرفتن وقت سفارت در صورتی که خودتان بخواهید 

 وقت سفارت بگیرید
 دالر ۱۳۳ماهه:  ۶

 الکترونیکی نحوه اقدام برای اخذ ویزا
 کشور دیگر ۲۰بالروس و -پرو-جامائیکا-کوبا-پاناما-مکزیک ورود با این ویزا به کشورهای

 VFSGlobal از طریق نحوه تعیین وقت سفارت
 روز کاری ۱۴ مدت زمان تعیین وقت سفارت

مطابق درخواست -الهس ۱۰ –ساله  ۵ –ساله  ۲ –ماهه  ۶ زمان اعتبار ویزا
 متقاضی

 ندارد مصاحبه برای اخذ ویزا



 اسکن و یا عکس واضح پاسپورت متقاضی مدارک مورد نیاز وقت سفارت
 ندارد وقت سفارت فوری

 ندارد ویزای فوری
 مهر دارالترجمه تائیدیه مدارک

 انگلیسی زبان ترجمه مدارک
 هفته ۳ مدت زمان جوابدهی به درخواست ویزا

 هزار درخواست ۱۱از  %۹,۶۷ ریجکتی )درجه سختی ویزا(نرخ 

 ترین دلیل ریجکتیرایج
 های اقامتعدم توانایی در پرداخت هزینه

 تاریخچه سفری نامناسب
 اعالم اشتباهی نوع ویزای درخواستی

 ندارد امکان اعتراض در صورت ریجکتی

خواست پس از ریجکتی دوباره باید در -رفع ریجکتی ندارد رفع ریجکتی
 .خود را ارسال کنید

 فردی بهترین حالت اقدام )از نظر تعداد نفرات(
 شوداز طریق پست برای شما ارسال می-ندارد نیاز به پیکاپ

 گرجستان – امارات – ترکیه –در ایران  VFS Global دفتر محل انگشت نگاری
 کشورها دیگر و

 ۱۵تا  ۸:۳۰ساعت -هیکشنبه تا پنجشنب ساعات و روزهای کاری سفارت خانه

 مزایای ویزای انگلیس در تهران

یکی از بهترین روشهایی که می توانید به واسطه آن ویزای انگلیس دریافت کنید از طریق سرمایه گذاری است که البته 
 روش های ثبت شرکت، کارآفرینی و خرید اوراق قرضه موارد مهم آن است اما چرا بهترین؟

ذاری در انگلیس کوتاه است و به طور کلی آسان به دست می آید. در واقع نیاز مدت زمان پروسه سرمایه گ .1
 نیست که فرد مدت زمانی صبر کند و معموالً دولت این کشور به سرمایه گذاری اهمیت زیادی می دهد

کسانی که به واسطه سرمایه گذاری وارد کشور انگلیس می شوند، می توانند از مزایای دولتی این کشور  .2
 .اده کننداستف

 .سال خود را با خود همراه نمایند 18این شرایط فراهم است که سرمایه گذاران بتوانند همسر و فرزندان کمتر از  .3
سرمایه گذاری در انگلیس سبب می شود تا شخص بتواند اقامت دائم بگیرد و همینطور پاسپورت کسب کند و  .4

 .تابعیت این کشور را داشته باشد
لغ سرمایه گذاری شما در حساب شخصی باقی می ماند و این موضوع سبب می شود که موضوع جالب اینکه مب .5

 .میزان ریسک سرمایه گذاری در انگلیس کاهش یابد

 تغییراتی داشته است؟ 2021آیا ثبت شرکت در انگلیس در سال 

ت ینس وی فعالیثبت شرکت در انگلیس به شما اقامت سه ساله ارائه می دهد. اگر شخص بتواند ثابت کند که بیز
 .خوبی دارد می تواند درخواست خود را تمدید کند و این تمدید برای دو سال دیگر در نظر گرفته می شود

 :نیاز است شامل موارد زیر است 2021مدارکی که برای ثبت شرکت در سال 



دارد. سند ازدواج نیاز است که شخص مدارک شناسایی به همراه ترجمه داشته باشد. پاسپورت معتبر بسیار اهمیت 
 .در مورد ثبت شرکت به آن اهمیت داده می شود 2021یکی از مواردی است که در سال 

نیاز به نامه ای است تا عدم سوء پیشینه را مشخص نماید و همینطور برگه ای که شامل پرداخت مالیاتی می شود مهم 
وارد گزینه های خوبی هستند که برای ثبت داشته باشد. همه این م 4است. شخص باید مدرک زبان در سطح آیلتس 

 شرکت در انگلیس بررسی می شود؛

 ویزای توریستی انگلیس

با عنوان گردشگری شناخته می شود. در لیست اقامت کوتاه مدت قرار دارد. این ویزا در مدل  ویزای توریستی انگلیس
ماه در  6ساله دریافت کند به این معنی که شخص با دریافت هر یک می تواند  10ساله و  2ماهه، یک سال،  6های 

 .انگلیس خضور داشته باشد

 :کی که نیاز استمدار 

  ماه اعتبار دارد 6پاسپورت معتبر که حداقل! 
 دو قطعه عکس که می بایست با ظاهر شما سازگار باشد. 
 مدارک شناسایی باید به دقت ترجمه شوند. 
 نیاز به ارائه تمکن مالی از سوی بانک دارید. 
 نیاز به سن ازدواج در صورت تاهل دارید. 
 ماه گذشته ارائه دهید 6 نیاز است که گردش حساب برای مدت. 
 شرایط برای رزرواسیون هتل ارائه شود. 
 نیاز به بلیط سفر خواهید داشت. 
 همه مدارک به زبان انگلیسی ترجمه شوند. 
 اگر دعوتنامه داشته باشید شانس بیشتری دارید؛ 

 ویزای توریستی برای چه اهدافی صادر می شود؟

انواده خود دیدار نماید! می تواند برای سفر توریستی و تفریحی در این شخص به واسطه این ویزا می تواند از اعضای خ
 .کشور گشت و گذار داشته باشد. برای شرکت در رویدادهای ورزشی و هنری و ... گزینه خوبی است

به نوعی ویزای درمانی نیز محسوب می شود. در صورتی که شخص بخواهد در کنفرانس های علمی و تحقیقاتی شرکت 
 .ز ویزای توریستی مورد استفاده قرار می گیردکند نی

نکته مهم: سه ماه پیش از تاریخ سفر درخواست خود را اعالم کنید. پس از اینکه مدارک خود را ارسال کردید سه هفته 
 11 ماه اعتبار دارد و تمدید آن بسته به شرایط تا 6کاری زمان نیاز است تا مدارک و مستندات بررسی کنند. این ویزا تا 

 .ماه امکان پذیر است
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 جواب ویزای انگلیس نوع توریستی

مراحل درخواست ویزای توریستی باید به طور دقیق طی شود تا منتظر جواب این ویزا باشید. بنابراین اول باید مراحل را 
 :دنبال کنیم

 ا وب سایت کمیسیوننیاز است که فرم درخواست به صورت آنالین تکمیل شود که در از وب سایت رسمی انگلیس و ی
 .عالی انگلستان قابل دانلود است

شناخته می شود. حتی زبانی که باید فرم تکمیل شود نیز در  VAF1A این فرم با عنوان بازدید و اقامت کوتاه مدت
 .سایت مشخص شده است

ارائه دهد.  پس از ارسال فرم متقاضی طبق تاریخ و ساعتی که اعالم می شود می بایست اسکن اثر انگشت و عکس
 .البته نیاز است که برای اینکه به مرکز درخواست ویزا مراجعه شود

 .متقاضی برای ثبت درخواست ویزای خود می بایست هزینه ویزا و همه مدارکی که نیاز است را ارائه دهد

ه تحویل اسناد ارائ پس از اینکه پرونده مورد نظر تشکیل شد، نیاز به اخذ تاییدیه است که این تاییدیه باید در زمان
 .شده باشد

 سه هفته زمان نیاز است تا پس از ثبت درخواست، از وضعیت آن مطلع شوید و جواب ویزا برای شما صادر شود؛

 اطالعات خانوادگی و شخصی مورد نیاز در فرم ویزا شامل چه مواردی می شود؟
عیت تاهل، تاریخ و محل تولد، ملیت، در بخش اطالعات شخصی، باید نام کامل متقاضی و همینطور جنسیت، وض

تابعیت کشور دیگر، مشخصات پاسپورت اعم از شماره پاسپورت، تاریخ انقضا، تاریخ و محل صدور، نشانی محل 
 .سکونت و راه های ارتباطی مثل شماره تلفن و ... مشخص شود

ولد به همراه ملیت مشخص شود. در در بخش اطالعات خانوادگی، نیاز است که نام پدر، مادر، همسر، تاریخ و محل ت
 .صورت وجود بای جزییات مربوط به همسر و فرزندان نیز مشخص شود

همچنین در بخش تاریخچه سفر می بایست در مورد جزییات سفر به کشورهای خارجی قبلی، در مورد سابقه سفر و اگر 
 سو پیشینه داشتید اطالعات خود را تکمیل نمایید؛

 فرم ویزای توریستی یعنی چه؟ اطالعات استخدامی در

شما برای اخذ ویزای توریستی انگلیس باید ثابت کنید که در کشور خودتان، مثالً ایران، وضعیت شغلی مشخصی دارید 
 .و از آن راضی هستید و قصد بازگشت به کشور خودتان را دارید

ود را اعالم کنید و مدت زمان اشتغال را در این بخش باید در مورد جزییات مالی و اشتغال صحبت کنید، شغل کنونی خ
عنوان کنید. در مورد جزییات درآمد خود و بیمه و سایر مواردی که بتواند صدور ویزای توریستی را برای شما آسانتر کند 

 نیز صحبت نمایید؛

 



 ویزای تضمینی انگلیس بدون مدارک

 وقتی می گویند ویزای انگلیس بدون مدارک یعنی چه؟

 ت پاسپورت داشته باشیم؟ نیاز به عکس و مدارک شناسایی نداریم؟یعنی نیاز نیس

معلوم است که چنین موضوعی مطرح نیست! ببینید بستگی دارد شما از چه روشی قرار است وارد کشور انگلیس 
 شوید. در واقع وقتی شما پول زیادی دارید نیازی نیست خودتان را درگیر ویزای تحصیلی کنید وقتی می دانید مدرک

 !تحصیلی شما چنگی به دل نمی زند

می توانید با ویزای سرمایه گذاری وارد انگلیس شوید و در کنار شغل و بیزینس خود تحصیل هم کنید، در ویزای 
سرمایه گذاری نیاز به مدرک تحصیلی باالیی ندارید و اینجاست که مشخص می شود منظور از اخذ ویزای انگلیس بدون 

 .مدرک چیست

این است که ویزای انگلیس به ویزایی گفته می شود که شخص بتواند به واسطه آن وارد این کشور شود  موضوع دیگر
 !و در نهایت به هدف خود برسد معنی بدون مدرک گاه در مورد دعوت نامه نیست صدق می کند

برخی از افراد فکر می کنند بدون دعوت نامه، ورود به انگلیس کالً غیر ممکن است! اینطور نیست! حتی برای ویزای 
ویزای توریستی نیز داشتن عوت نامه یک ضرورت با اولویت باال محسوب نمی شود پس باید دقت کنید که اخذ 

 لی ندارند؛بدون مدارک به مواردی اشاره دارد که ضرورت اص تضمینی انگلیس

 ويزاي تضميني انگلستان برای ثبت شرکت و هزینه ها

 .برای ثبت شرکت در انگلیس یک سری هزینه ها باید در نظر گرفته شود که البته بستگی به نوع شرکت دارد

 5برآوردی که شده است اگر شما از خارج از کشور اقدام به ثبت شرکت در انگلیس داشته باشید هزینه ها در حدود 
هزار پوند است که شامل یک سری هزینه های  50زار پوند در نظر گرفته می شود. حداقل سرمایه الزم برای این کار ه

 .جانبی و هزینه زندگی نیز می شود

 :ثبت شرکت در انگلیس یک سری نقاط مثبت به همراه دارد

  از نظر اقتصادی را کسب کرده است 4انگلیس در لیست کشورهایی است که رتبه. 
 در مسائل حقوقی و ثبت شرکت یک سری قوانین ساده و آسان دارد. 
 در زمینه جذب سرمایه گذار و حمایت از وی بسیار قدرتمند است. 
  بسیاری از شرکت های معتبر در جهان در این کشور شعبه دارند و این یعنی بازار کار در این کشور مشخص

 .است
 تان حضور داشته باشیدبرای ثبت شرکت در انگلیس نیازی نیست که خود. 
 شرکت شما با یک عضو نیز به ثبت می رسد. 
 هزینه ثبت شرکت در انگلیس به نسبت سایر کشورها نسبتاً پایین است. 
  درصد را شامل می شود؛ 23از نظر مالیات این کشور عدد نسبتاً پایین یعنی 

 



 مراحل ثبت شرکت در انگلیس

دارید که نباید قبالً در اداره ثبت شرکت ها وجود داشته باشد و این اسم اول اینکه نیاز به یک اسم برای شرکت خود 
 .باید کامالً جدید باشد

 .نیاز است که اسناد برای شرکت ارائه دهید

 .باید نوع شرکت مشخص شود

 .نیاز به معرفی اعضای شرکت دارید

 .نیاز است که یک آدرس به عنوان محل دفتر شرکت ارائه دهید

 .رکت نیاز به بررسی داردمهر مربوط به ش

 .باید از یک سری مراجع نامه تاییدیه بگیرید

 مهمترین مرحله برای ثبت شرکت در انگلیس چیست؟

داشتن طرح تجاری یا بیزینس پلن مهمترین گزینه برای ثبت شرکت در این کشور است. بیزینس پلن شما یا باید 
ش آماده شده است را خریداری کنید. شرط تایید طرح تجاری شما کامالً جدید باشد و یا می توانید بیزینسی که از پی

 .این است که برای اقتصاد انگلیس مناسب باشد

 ویزای کار انگلیس

 :شناخته می شود. شرایط زیر برای اخذ این ویزا نیاز است  tier 2با عنوان ویزای کار انگلیس

 .شخص نیاز به پیشنهاد شغلی در انگلیس است

 .نیاز به دعوت نامه کاری از سوی کارفرما است

 .ر یک کارفرما دارددریافت این دعوت نامه کار ساده ای نیست و نیاز به مجاب کردن نظ

 .سال صادر می شود 5اقامت شما بر اساس نوع قرارداد و شرایط کاری تا 

 .گاه شاهد صدور یک ساله قرارداد کاری هستیم

 چه کسانی شانس بیشتری برای اخذ ویزای انگلیس دارند؟

این لیست  2021سال  هر ساله کارهای پر تقاضا و رشته های پرتقاضا از سوی دولت انگلیس اعالم می شود که در
بیشترین تمرکز خود را در زمینه مهندسی داشته به طوری که اگر شما در دنیای فناوری اطالعات، معمار هستید، 

 .تحلیلگر هستید، طراح یا برنامه نویس هستید گزینه خوبی پیش روی شما قرار می گیرد

 .شانس خوبی در این زمینه داشته باشند افرادی که پزشک، معلم و آشپز و موسیقیدان هستند نیز می توانند

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3


کشور انگلیس معموالً در زمینه مهمانداری و همینطور خرده فروشی با کمبود نیرو روبرو است. در این لیست یک سری 
 .عناوین اصلی وجود دارد که بسیار مهم هستند

یست گزینه خوبی محسوب می مثالً متخصصانی که در زمینه مدیریت زباله های صنعتی فعالیت می کنند در این ل
 .شوند. افرادی که در زمینه محیط زیست و همینطور ساخت و ساز کار می کنند نیز در این لیست شاخص مهمی دارند

 آیا در انگلیس چیزی به عنوان حقوق بیکاری وجود دارد؟

 .شته باشیددر صورتی که اقامت دائم یا تابعیت انگلیس داری می توانید مزایای حقوق بیکاری نیز دا

 بهترین رده های شغلی در انگلیس کدام است؟

رضایت شغلی برای مدیر حسابداری، مدیر مالی، مدیر محصول، مدیر فروش، مدیریت ریسک، متخصص داه، مدیر 
 .عملیاتی و همینطور بخش های تجارت بسیار خوب است

 ویزای تحصیلی انگلیس

یکی از روش های بسیار مناسب برای مهاجرت است که در نهایت می تواند پل خوبی برای رسیدن  تحصیل در انگلیس
 .به اقامت دائم این کشور باشد

 .کمبریج، آکسفورد و لندن لذت تحصیل در انگلیس را چند برابر می کننددانشگاه های 

 :برای تحصیل در انگلیس نیاز است شرایط زیر را داشته باشید

 مهارت زبان انگلیسی 
 اخذ پذیرش از دانشگاه های انگلیس 
 استطاعات مالی برای شهریه دانشگاه و هزینه زندگی 

 :س نیاز استمدارکی که برای اخذ ویزای تحصیلی انگلی

 .پاسپورت معتبر که دارای حداقل یک صفحه کامالً خالی برای ویزای تحصیلی باشد

 .نامه پذیرش تحصیلی با مهر و امضای دانشگاه که در آن رشته پذیرفته شده و مقطع و سایر جزییات مشخص باشد

 7برای مقطع کارشناسی ارشد و نمره و نیم  6و نیم برای مقطع لیسانس و همینطور نمره  6الی  6مدرک زبان با نمره 
 برای مقطع دکترا

 .ریز نمرات آخرین مقطع تحصیلی می بایست به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد

 .نامه تمکن مالی که نشان دهد می توانید از پس هزینه زندگی در این کشور بر آیید

مورد نظر و دانشگاه مورد نظر است. این  انگیزه نامه که شامل هدف شما از انتخاب کشور انگلیس، رشته تحصیلی
 .گزینه بسیار مهم است
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رزومه ای که نشان دهد موفقیت های تحصیلی و غیرتحصیلی شما به چه صورت است. مدال های ورزشی و ... نیز می 
 .تواند گزینه خوبی باشد و ترجمه رسمی مدارک بسیار مهم است

 .طع دکترا داریدنیاز به توصیه نامه از استاد راهنما برای مق

 .اطالعات شخصی برای ویزای همراه باید ارائه شود

 برای اخذ ویزای تحصیلی انگلیس چقدر هزینه نیاز است؟

یورو است. این هزینه به ازای هر شخص از اعضای خانواده افزوده می شود. نوع  335هزینه دولتی برای اخذ این ویزا 
است. همه محصلین بین المللی می بایست این ویزا را  Tier4 بهویزای تحصیلی و دانشجویی انگلستان مشهور 

 .دریافت نمایند

 هزینه تحصیل در انگلیس چقدر است؟

هزار تا  10هزینه های تحصیل در انگلیس وابسته به شهر و دانشگاه محل پذیرش فرق دارد اما به طور کلی ساالنه بین 
 .هزار پوند ارزیابی می شود 40

پوند در ماه است. برای شهرهای  1500الی  1000مت به طور کلی اگر در شهر لندن زندگی کنید، بین هزینه زندگی و اقا
 .پوند در ماه است. هزینه برای خوابگاه گاه پایین تر است 1000الی  800غیر لندن نیز از حدود 

 آیا با ویزای تحصیلی می توان کار کرد؟

 20هستند، اجازه دارا بودن شغل به شکل تمام را ندارند اما می توانند  بله! کسانی که دارندگان ویزای تحصیلی انگلیس
 .پوند در ماه است 500الی  300ساعت در هفته کار کنند و هزینه آن بین 

 بورسیه تحصیلی و جواب ویزای انگلیس

د. داشته باشن دریافت بورسیه تحصیلی نیاز به رعایت شرایط ویژه دارد و همه افراد نباید انتظار بورسیه تحصیلی
 .ظرفیت پذیرش دانشجو به صورت دانشجو یک سری محدودیت ها دارد

برای اخذ بورسیه تحصیلی باید امتیازات مخصوص داشته باشید: شخص باید شرایط ویژه علمی داشته باشد، مقاالت آ 
 .استاس آی نیاز است، رزومه تحصیلی قوی باید ارائه شود، مدرک زبان با نمره باال بسیار مهم 

فرد نباید سابقه ویزای تحصیلی پیش از زمان درخواست بورسیه داشته باشد و همینطور در سه سال اخیر منتهی به 
 .تقاضای بورسیه نیز نباید مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده باشد

 :سواالت مهم در مورد بورسیه تحصیلی انگلیس

 ئم این کشور را اخذ کرد؟آیا با بورسیه تحصیلی می توان اقامت دا

 .بله! اما در صورتی که شغل مناسبی پیدا کنید یا دریافت پیشنهاد کاری داشته باشید و ویزای کاری خود را تغییر دهید

 مدت اعتباری که برای ویزای تحصیلی انگلیس نیاز است چقدر است؟



می شود. بهتر است درخواست  مدت زمان اعتبار ویزای تحصیلی انگلیس بر اساس مقطع تحصیلی شخص مشخص
 .سه ماه پیش از شروع ترم باشد

 :شامل موارد زیر است 2021مهمترین بورسیه های کشور انگلیس سال 

کمک هزینه مالی را برای تحصیل برای یک دوره یک ساله  1.500این بورسیه در طول سال بیش از  :chevening بورسیه
رای این بورسیه نیاز است شامل مارک تحصیلی اعم از توصیه نامه، یک فوق لیسانس در نظر می گیرد. مدارکی که ب

 .هزار پوند برای یک سال است 18پذیرش دانشگاهی بدون قید و شرط است. کمک هزینه این بورسیه تا سقف 

مدیریت بریتیش کنسول شرایطی برای محققان در نظر گرفته است تا بتوانند زمینه فعالیت : Euraxess UK بورسیه
 .خود را بیشتر کنند و فرصت برای نقل مکان به کشورهای دیگر وجود داشته باشد

این بورسیه برای کمک هزینه دکترا و همینطور فوق  :Commonwealth Scholarships بورسیه مشترک المنافع
 .لیسانس است و در جدیدترین طرح خود کمک هزینه تحصیل از راه دور را نیز فراهم کرده است

 ن صدور ویزای انگلیسمدت زما

 :صدور ویزای انگلیس بسته به نوع آن زمان بندی مختلفی دارد

زمان صدور ویزای سرمایه گذاری انگلیس: این ویزا سریع ترین نوع است به طوری که شخص به واسطه این ویزا می 
گاه در عرض سه ماه ویزای تواند به سادگی موقعیت اقامت دائم را فراهم سازد. اگر مبلغ و مدارک شما آماده باشد 

 .سرمایه انگلیس برای شما صادر می شود

زمان صدور ویزای کاری انگلیس: ویزای کاری به نوبه خود دشوار است. اگر به دنبال پیشنهاد شغلی باشید زمان زیادی 
ختصاص می طول می کشد تا بتوانید شخص را مجاب کنید. صدور این ویزا گاه بیش از چند سال نیز زمان به خود ا

 .دهد

زمان صدور ویزای تحصیلی انگلیس: ویزای تحصیلی انگلیس گزینه مناسبی است و هرچه رزومه قوی تری داشته 
ماه  3باشید و از دانشگاه این کشور پذیرش دریافت کنید می توانید موقعیت بهتری برای خود رقم بزنید و در عرض 

 .ویزای تحصیلی برای شما صادر می شود

واج انگلیس نیز بسته به شرایط شما پروسه شش ماهه است و در صورتی که شکی در صحت ازدواج و شرایط ویزای ازد
 .شما نباشد این زمان کمتر هم می شود

 چقدر طول می کشد تا فرم اولیه درخواست ویزا بررسی شود؟

ید. در سریع ترین زمان بستگی به نوع درخواست متفاوت است! اگر بخواهید ویزای درمانی انگلیس را دریافت کن
ممکن درخواست بررسی می شود برای مواردی مانند ویزای کار و توریستی گاه زمان زیادی در نظر گرفته می شود. بهتر 

 .است درخواست اولیه را زودتر از هر کاری در نظر بگیرید

 چقدر طول می کشد تا به اقامت دائم انگلیس دست یابم؟

سال حداقل باید در این کشور زندگی کنید حال از  5الی  3مستقیم وجود ندارد و بین اقامت دائم انگلیس به صورت 
 .نظر سرمایه گذاری، کاری یا ازدواج بررسی می شوید



 اقامت دائم از طریق پناهندگی امکانپذیر است؟

 .از نظر ما خیر! فکر پناهندگی را از ذهن بیرون کنید

 ویزای ازدواج انگلستان تضمینی

ن اینکه شرایط شما با آنچه در زیر می تضمینی وجود دارد! منظور از تضمی ویزای ازدواج انگلستانای اخذ دو روش بر 
 !نویسیم دقیقاً یکسان باشد و فرد خوش شانس و صادقی باشید

ماهه دارد و در لیست ویزاهای کوتاه مدت قرار دارد. فردی که  6نوع اول ویزای نامزدی انگلیس: این ویزا مدت اعتبار 
 .ی شوداین ویزا را دارد وارد انگلیس می شود و برای ازدواج آماده م

نوع دوم ویزای ازدواج: همسر شما باید در انگلیس حضور داشته باشد و تبعه یا اقامت ائم این کشور را کسب کرده 
 .باشد. چیز مهم برای اخذ این ویزا این است که بتوانید ثابت کنید ازدواج شما واقعی و قلبی است

رای آن اعالم شده است که بخشی از هزینه زندگی پوند ب 18.600موضوع دیگر در مورد هزینه است که رقم بیش از 
 .است. همسر شما در انگلیس باید محل زندگی مشخصی داشته باشد

اگر همه این موارد را دارید، برای شما اقامت سه ساله صادر می شود. شرایط برای تمدید در صورتی که همه چیز درست 
 !باشد وجود دارد

 درست بودن به چه معنا؟

 .ال، با همسر خود در یک آدرس زندگی کنیددر طول سه س

 .اگر صاحب فرزند باشید شانس بیشتری در اقامت دائم دارید

 .برای خود کاری پیدا کرده اید و هزینه زندگی را تقبل کرده اید

 .در طول سه سال اقدام برای طالق نداشته اید

 .درست استهمسر شما در زمان تمدید شما را پذیرفته و اعالم کند که همه چیز 

 .به زبان زمان انگلیسی و قوانین و شرایط زندگی در این کشور احترام گذاشته باشید

 

 ویزای نامزدی و ازدواج چه فرقی باهم دارند؟

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
tel:+989104689898


اگر در ایران یا هر کشور دیگری هستید و همسر خود را در انگلیس پیدا کرده اید و مدارک شما آماده است که می 
دواج بروید اما اگر قرار است یک سری روال در این کشور صورت بگیرد باید ویزای نامزدی توانید به سراغ ویزای از 

 ماه زمان دارید تا پروسه را پشت سر بگذارید؛ 6انگلیس را انتخاب کنید و 

 ویزای ازدواج انگلیس چقدر طول میکشد؟

هر یک زمان مخصوص به خود را دارد. در  شما برای اخذ ویزای ازدواج انگلیس نیاز به یک سری مدارک و شرایط دارید که
صورتی که شما تبعه انگلیس هستید، تبعه یکی از کشورهای ناحیه اقتصادی اروپا مثل سوئیس هستید، و یا اقامت 

 دائم انگلیس دارید، نیاز به ویزا نخواهید داشت

 :اما اگر عالقه به ازدواج با یک شخص در انگلیس به عنوان یک فرد خارجی دارید

ماه! به این ترتیب به مدت  6اید درخواست ویزا کنید، و شرایط شما سنجیده شود که گاه یک ماه زمان نیاز دارد و گاه ب
 !ماه در انگلیس می توانید اقامت داشته باشید نه بیشتر 6

دفتر ثبت روز پیش از اطالع به  7برای اینکه روند مهاجرت به انگلیس را به درستی دنبال کنید، می بایست حداقل 
 .مقررات خودتان در انگلیس حضور داشته باشید

روز به انازه ثبت مقررات برای برنامه های ازدواج ارائه شده  28درخواست شما و شریک زندگی تان می بایست ظرف 
 70ی باشد. در واقع باید به اداره ثبت احوال بروید. باید محل برگزاری مراسم ازدواج شما مشخص باشد. این اجازه برا

 .روز تمدید می شود

در صورتی که همه موارد به درستی دنبال شود پیشنهاد ازدواج شما به وزارت امور داخلی منتقل شده و برای بررسی 
 .روز زمان نیاز دارید 15آماده می شود. معموالً 

 .پوند درخواست می شود 35در صورتی که مستندات و مدارک شما درست باشد از شما 

 .د اخذ نام خانوادگی شریک خود را دارند باید توافق نامه ارائه دهندکسانی که قص

پوند، اطالعات دقیق از  47الی  35شخص متقاضی نیاز به گذرنامه، شناسنامه، ویزای معتبر، هزینه اپلیکیشن بین 
ر وی فوت شده محل اقامت در انگلیس، گواهی طالق در صورتی که ازدواج از قبل دارد، گواهی فوت در صورتی که همس

 !است، ارائه دهد

 آدرس سفارت انگلیس در تهران

 .قرار دارد 198، خیابان فردوسی، پالک سفارت انگلیس در تهران

کنسولی انگلیس در ایران تعطیل است و باید به دفتر  برنامه کاری این سفارت یکشنبه تا پنجشنبه است. دفتر
 .مراجعه نمایید VFS global کارگزاری

 نگاهی به نکات کلی اخذ ویزای انگلیس

کسانی شانس بیشتری در اخذ ویزای انگلیس دارند که تمکن مالی خوب، گردش حساب مشخص، و دعوت نامه و یا 
 .تاریخچه سفر داشته باشند

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tehran.fa


 .انگلیس به همراه پرداخت هزینه درخواست به صورت آنالین بررسی می شود فرم درخواست ویزای

 .ساله است 10ساله و  5ساله،  2ماهه،  6ویزای توریستی این کشور معموالً شامل مدل های 

هفته کاری پس از اینکه مارک ارسال شد و انگشت نگاری صورت گرفت صادر می  3الی  2جواب ویزای انگلیس معموالً 
 .شود

دالیل ریجکت شدن درخواست ویزا زیاد است اما پر تکرارترین آن عدم توانایی در پرداخت هزینه ها و ارائه دعوت نامه 
 .نامعتبر است

 .معموالً چیزی به عنوان رفع ریجکت ویزای انگلیس وجود ندارد

 .دقت کنید که بخش کنسولی انگلیس در ایران تعطیل است

 …و در پایان

کنید قسمتی از مقاله برایتان نامفهوم آمده و نیامده، و حس میکنید مطلبی باید در این مقاله میمیدر پایان اگر فکر 
ها، مطرح کنید. در قسمت دیدگاه یا کامنت ها، از تشکر و سالم و احوالپرسی است یا سوالی دارید، در بخش دیدگاه

. ایمسواالت خوبی مطرح شده که برخی را پاسخ دادهها بپرهیزید و سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید. در کامنت
 ها بیندازید؛شاید پاسخ سوال شما هم آنجا باشد. پس قبل از پرسیدن سوال نگاهی به قسمت کامنت

 تلفن های پشتیبانی ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد؛

 ما تماس بگیریدویزاِی شینگن، با کارشناسان  تضمینیهمچنین برای اخذِ 

۰۹۱۰۴۶۸۹۸۹۸–۰۲۱-۸۸۴۴۴۸۱۸  
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