مدارک مورد نیاز متقاضیان مدارس ابتدایی در انگلستان
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1اسکن گذرنامه

ترجیحا با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی و دارای دو صفحه خالی روبروی هم

 )2ریز نمرات سال تحصیلی فعلی و گذشته

 )3شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )4کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )5در صورت امکان ،نامه تعیین سطح دانش زبان انگلیسی متقاضی از آموزشگاه مربوطه
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:

گزارش گردش مالی یک ماهه به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب شهریه سال اول و هزینه زندگی یکسال (معادل ریالی

مبلغ  1250پوند ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ انگشت نگاری صادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب
قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.

گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل پوند به

ریال،

 )3پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه

 )4رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق
نمونه تقدیمی)

نکات قابل توجه:

• کلیه مدارک فارسی نیاز به ترجمه رسمی به همراه تائیدیه دادگستری و امورخارجه دارند و از تاریخ صدور آنها نباید بیشتر از یک ماه
گذشته باشد.

• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.

• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.

• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع  GCSEدر انگلستان
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1اسکن گذرنامه

ترجیحا با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده باشد و دارای دو صفحه خالی روبروی هم باشد.

 )2ریز نمرات سال تحصیلی فعلی و گذشته

 )3شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )4کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )5ارائه مدرک  IELTS UKVIبا نمره حداقل  5.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:

گزارش گردش مالی یک ماهه به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب شهریه سال اول و هزینه زندگی یکسال (معادل ریالی

مبلغ  1250پوند ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ انگشت نگاری صادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب
قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.

گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل پوند به

ریال

 )4پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه

 )5رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق
نمونه تقدیمی)

نکات قابل توجه:

• کلیه مدارک فارسی نیاز به ترجمه رسمی به همراه تائیدیه دادگستری و امورخارجه دارند و از تاریخ صدور آنها نباید بیشتر از یک ماه
گذشته باشد.

• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.

• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.

• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع  A LEVELدر انگلستان
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1اسکن گذرنامه

ترجیحا با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده باشد و دارای دو صفحه خالی روبروی هم باشد.
 )2ریز نمرات سال تحصیلی فعلی و گذشته شامل (دبیرستان و دیپلم)

 )3مدرک دیپلم

 )4شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )5کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )6ارائه مدرک  IELTS UKVIبا نمره حداقل  5.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:

گزارش گردش مالی یک ماهه به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب شهریه سال اول و هزینه زندگی یکسال (معادل ریالی

مبلغ  1250پوند ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ انگشت نگاری صادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب
قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.

گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل پوند به

ریال

 )3پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه

 )4رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق
نمونه تقدیمی)

نکات قابل توجه:

• کلیه مدارک فارسی نیاز به ترجمه رسمی به همراه تائیدیه دادگستری و امورخارجه دارند و از تاریخ صدور آنها نباید بیشتر از یک ماه
گذشته باشد.

• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.

• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.

• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد در انگلستان
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1اسکن گذرنامه

ترجیحا با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده باشد و دارای دو صفحه خالی روبروی هم باشد.
 )2ریز نمرات مقاطع تحصیلی گذشته شامل (دبیرستان ،پیش دانشگاهی و کارشناسی)

 )3مدارک دیپلم ،پیش دانشگاهی و کارشناسی

 )4شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )5کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )6ارائه مدرک  IELTS UKVIبا نمره حداقل  6.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
 )7کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

 )8رزومه تحصیلی و کاری ( ،)CVانگیزه نامه تحصیلی ()SOP

 )9سند ازدواج (درصورت تاهل)

 )10شناسنامه و کارت ملی همسر و فرزندان

 )11دو یا سه نامه از مدرسین پیشین درباره عملکرد تحصیلی و دانش متقاضی یک صفحه به انگلیسی ()Recommendation Letter

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:

گزارش گردش مالی یک ماهه به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب شهریه سال اول و هزینه زندگی یکسال (معادل ریالی

مبلغ  1250پوند ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ انگشت نگاری صادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب
قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.

گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل پوند به

ریال

 )4پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه

 )5رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق
نمونه تقدیمی)

نکات قابل توجه:

• کلیه مدارک فارسی نیاز به ترجمه رسمی به همراه تائیدیه دادگستری و امورخارجه دارند و از تاریخ صدور آنها نباید بیشتر از یک ماه
گذشته باشد.

• اصل تمام مدارک میبایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.

• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.

• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعالم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان مقطع دکتری در انگلستان
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی متقاضی:

 )1اسکن گذرنامه

ترجیحا با اعتبار حداقل  3ماه پس از اتمام دوره آموزشی که صفحه اول توسط خود متقاضی امضا شده باشد و دارای دو صفحه خالی روبروی هم باشد.
 )2ریز نمرات مقاطع تحصیلی گذشته شامل (دبیرستان ،پیش دانشگاهی و کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 )3مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد

 )4شناسنامه متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )5کارت ملی متقاضی و والدین یا حامی مالی متقاضی

 )6ارائه مدرک  IELTS UKVIبا نمره حداقل  6.5که از تاریخ صدور آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
 )7کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

 )8رزومه تحصیلی و کاری ( ،)CVانگیزه نامه تحصیلی ()SOP

 )9پروپوزال

 )10سند ازدواج (درصورت تاهل)

 )11شناسنامه و کارت ملی همسر و فرزندان

 )12دو یا سه نامه از مدرسین پیشین درباره عملکرد تحصیلی و دانش متقاضی یک صفحه به انگلیسی ()Recommendation Letter

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی متقاضی:

 )1اصل گذرنامه معتبر و گذرنامه های قبلی متقاضی (حتی گذرنامههای مشترک با والدین)

 )2گواهی التین حساب بانکی والدین یا حامی مالی متقاضی:

گزارش گردش مالی یک ماهه به زبان التین از حساب بانکی با حداقل مانده حساب شهریه سال اول و هزینه زندگی یکسال (معادل ریالی

مبلغ  1250پوند ماهیانه) که این گزارش میبایست کمتر از یک ماه قبل از تاریخ انگشت نگاری صادر شده باشد ،الزم به ذکر است مانده حساب
قبل از صدور ویزا نباید از حساب خارج گردد و همچنین از واریز وجوه باال در تاریخ های نزدیک به وقت سفارت پرهیز نمائید.

گواهی تمکن بانکی به زبان التین از حساب فوق با ذکر موجودی (برابر با موجودی مندرج در گزارش گردش حساب) با ذکر نرخ تبدیل پوند به

ریال

 )3پذیرش تحصیلی و رسید پرداخت شهریه

 )4رضایتنامه والدین یا حامی مالی مبنی بر تضمین تامین تمام هزینهها و اجازه تحصیل متقاضی در سراسر طول تحصیل و اقامت (طبق
نمونه تقدیمی)

نکات قابل توجه:

• کلیه مدارک فارسی نیاز به ترجمه رسمی به همراه تائیدیه دادگستری و امورخارجه دارند و از تاریخ صدور آنها نباید بیشتر از یک ماه
گذشته باشد.

• اصل تمام مدارک می بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد.

• زمان ارائه مدارک مورد نیاز اخذ ویزا پس از دریافت پذیرش تحصیلی و بنا به اعالم شرکت خواهد بود.

• موارد ذکر شده ،جزء مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعقبا اعالم خواهد شد.

