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 انگلیس:

متقاضیان برای مهاجرت به اغلب کشور های اروپایی ، به دریافت ویزای شینگن  نیاز دارند. کشور هایی چون 

، فرانسه، پرتغال، هلند، اسپانیا ، ایتالیا و... عضو شینگن هستند ، پس انگلیس،  آلمان، سوئد ، اتریش،  نروژ 

قوانین  کلی مهاجرت  به هریک از کشور های نامبرده برابر بوده  و ممکن است در جزئیات باهم تفاوت هایی 

ویزای  داشته باشند. کشور انگلستان  دارای شرایط جداگانه ای  برای مهاجرت میباشد  و ویزای انگلیس  با 

شنگن دارای تفاوت هایی است  و برای مهاجرت به این کشور  باید قوانین مخصوص به انگلیس را رعایت  

نمایید . برای مهاجرت به هریک از کشور های اروپایی نظیر کشور های برجسته ی آمریکایی باید شرایط به 

 خصوصی داشته باشید.

ترین  کشور های جهان  در زمینه ی اقتصادی،  سیاسی و از آنجا که انگلستان یکی از مهم ترین و مطرح 

رفاه اجتماعی  به شمار می رود، همین موضوع باعث شده  بسیاری سعی در یافتن  اطالعاتی  در زمینه ی 

 8دریافت ویزای انگلستان باشند ، مقصد بیشتر  مهاجران شهر لندن پایتخت  انگلستان میباشد که با 

ترین شهر اروپا محسوب میشود. جهت زندگی ومهاجرت به انگلیس  انواع میلیون نفر جمعیت بزرگ 

ویزاهای مختلف وجود دارند که متقاضی میتواند  با توجه به شرایط خود  از طریق یکی از آنها اقدام به سفر 

 یا مهاجرت به انگلیس نماید. ویزای انگلیس  برای مهاجرت به انگلیس  ودر نهایت اخذ اقامت انگلیس شرط

 الزم است.

 ویزای انگلستان: 

می نامند.   TIERدسته بندی میشود که انها را points –basedبخش  5ویزاهای مهاجرتی انگلیس به 

مناسب  tierقبل از اقدام  برای هرکدام  از ویزاهای  ذیل،  باید در ارزیابی اولیه ، شرایط شما برای سیستم 

 باشد.
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  برای : TIER 1ویزای 

  و سرمایه گذارانی که سرمایه ای بزرگ برای به راه انداختن  تجارت و یا سرمایه گذاری کارآفرینان

 در یکی از انواع تجارت های  انگلیس دارند.

  فارغ التحصیالن  دانشگاه های انگلیس که  دارای یک پلن کاری تایید شده توسط یکی از ارگان

 های مهم هستند.

 ی ، به عنوان یک استعداد  بخصوص در زمینه ی کاری خودشان افراد محدودی که بصورت بین الملل

 شناخته میشوند

  نوع دیگری از این نوع ویزا ، ویزایtrier بصورت عمومی ویاgeneral   است و در حال حاضر  نه

ویزای اولیه  و نه تمدید  ان صادر  نمی شود.  ولی اگر از این نوع  ویزا استفاده کرده  و وارد خاک 

 شدید ، خانواده ی شما ) شریک یا فرزند(  میتوانند به شما ملحق شوند.آمریکا 

 مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری:

:TIER1   دسته سرمایه  4ویزای اقامتی سرمایه گذاری انگلستان  که بصورت بلند مدت  است  وخود به

( و فارغ Exceptional talent(، استعداد عالی )intrepreneurکارافرین )   (،investorگذار ) 

 د.میشو( تقسیم Graduate Entrepreneurالتحصیالن  کار آفرین ) 

 مهاجرت به انگلستان از طریق کار وتخصص بصورت دائمی:

TIER 2  ویزای کار در انگلیس بصورت بلند مدت و دائمی، با مهارت های شغلی بخصوص که خود به :

تی انگلستان، ویزای انگلستان، ویزای انتقال داخل شرک ار عمومیچندین دسته تقسیم میشود : ویزای ک

 .مبلغان دینی انگلیس و ویزای ورزشکاری

یا ویزای کار انگلستان بصورت دائمی ، برای افراد باتخصصی است که  بصورت بلند مدت  TIER 2ویزای 

، تدریس و یا مراقبت های  قصد اقامت و کار  در حوزه ی تخصصی  خود مانند فناوری اطالعات ، حسابداری

یا شغل هایی که انگلستان  در  tier2ل های مورد تخصص شما  باید در لیست  شغشغل  بهداشتی را دارند.

قبل از اینکه اقدام  برای اپالی  ویزای  دائمی کار  در انگلستان  نمایید، توجه  ان کمبود دارد، موجود باشد.

 TIERداشته باشید  که برای استفاده از  ویزا  باید یک پیشنهاد  شغلی و یک گواهی  اسپانسری  مخصوص 

 از یک کارفرمای  انگلیسی  که دارای مجوز اسپانسری است  داشته باشید.  2
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 ان ا ز طریق تحصیل:مهاجرت به انگلست

به دانش اموزان یا دانشجویان خارج از منطقه ی اقتصادی اروپا اجازه   TIER4ویزای تحصیلی انگلستان یا 

میدهد تا برای تحصیل در مدارس، کالج ها، و یا دانشگاه ها به انگلستان  سفر کنند. برای اپالی این نوع ویزا  

    TIER4از یکی از دانشگاه های  تحت لیسانس   ( (CASیل ی تاییدیه  پذیرش برای تحص گهباید یک بر

،  زیرا مخصوصا  در میان ایرانی هاستها ، این نوع ویزا از مهم ترین  و  محبوب ترین  ویزا . تهیه کنید 

مهاجرت به انگلستان از طریق تحصیل  راحت تر از دیگر روش های مهاجرت  به انگلیس است  تحت ویزای 

اقامت دائم انگلیس به شما تعلق نمیگیرد. پس باید پس از فراغت از تحصیل از  طریق    TIER4تحصیلی 

 اقدام نمایید. TIER 1دیگر انواع ویزاها مانند 

 بخش تقسیم می گردد:   4بطور کلی این ویزا به 

 ویزای دانش آموزی انگلیس 

 ویزای دانشجویی انگلیس 

  ویزای خانواده  دانش آموز 

 صیل کوتاه مدتویزای تح 

 مهاجرت به انگلستان از طریق  کار وتخصص  بصورت کوتاه مدت:

TIER 5:   ویزای کاری انگلستان  بصورت موقت  برای افرادی که دارای  کارهای خالقیتی،  ورزشی،  خیریه

 صادر می گردد. ای ، مذهبی و.. هستند

اجازه ی ورود  به این کشور را بصورت کوتاه مدت  و تحت  TIER5ویزای کار انگلستان بصورت موقت یا  

شرایط مختلفی برای شما فراهم میکند. مانند کارمندهای خیریه ، هنرمندان، کارکنان دیپلماتیک و 

به یک  پیشنهاد  کاری از طرف یک اسپانسر  در بریتانیا، نیاز  TIER5 ورزشکاران.  بیشتر ویزاهای کاری 

 099یط عمومی  الزم برای  دریافت  انواع  ویزای کار موقت  انگلستان ، داشتن حداقل از جمله شرا دارند.

روز گذشته است  تا اثبات کننده  توانایی پوشش مالی ، توسط  09پوند  در حساب پس انداز  خود  در مدت 

 خودتان باشد.
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 توری انگلستان:ویزی ویزای

به متقاضیان اجازه میدهد  به مدت کوتاهی برای تفریح ،  ویزای ویزیتوری ) ویزای توریستی  یا دیداری(  

انجام بعضی کارهای خاص  و یا بخاطر  تغییر مسیر از انگلستان  به نقطه ای دیگر به این کشور سفر کنند. 

اخیرا  هم چنین اگر بخواهید  خدمات  درمانی  در انگلستان  دریافت کنید ، این نوع ویزا مناسب شماست.

ی انگلستان ، در این  ویزا ادغام شده اند  و شما  برای مهاجرت  به انگلستان  در موارد زیر ، می چندین  ویزا

 یا توریستی استفاده نمایید. توانید  تنها از ویزای  ویزیتوری 

  ویزای  توریستی  خانوادگی انگلستان 

 ویزای توریستی  عمومی انگلستان 

 زای توریستی  کودکان انگلستانوی 

 ویزای توریستی  کاری انگلستان: مانند ویزا برای استادان، پزشکان و دندان پزشکان 

 ویزای توریستی ورزشی انگلستان 

   ویزای  کارافرین  آینده انگلستان:  برای اشخاصی که قصد اقامت موقت  در انگلستان  برای بررسی

 را دارند.فرصت های شغلی 

 مانی انگلستانویزای توریستی دریافت خدمات  در 

 ویزای تغییر مسیر یا ترنزیت انگلستان 

 بایدها ونباید های اخذ ویزای ویزیتوری انگلستان : 

شما میتوانید  در فعالیت های کاری  که در قانون های ویزیتوری انگلستان وجود دارد، شرکت کنید.  

 بپردازید. روز به تحصیل 09همچنین اگر قصد اصلی  شما، تحصیل نباشد میتوانید تا 

شما نمیتوانید  هرگونه شغلی  که دارای  حقوق  یا بدون حقوق  باشد، داشته باشید. هم چنین  واجد  

   PUBLIC FUNDSشرایط

امکان ازدواج  برای ایرانیان در انگلستان  با شریک خود ، تحت این ویزا وجود   عالوه بر آننخواهید بود

ندارد. در صورتیکه قصد داشته باشید با شریک همراه خود در انگلستان  ازدواج کنید، باید اقدام به دریافت  

 نوع دیگری از ویزا  نمایید.
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 شرایط مورد نیاز  برای دریافت  ویزای ویزیتوری : 

 بت کنید  موارد زیر  راثابت کنیدر کلی باید ثابه طو 

  را پس از مدت اعتبار ویزا دارید قصد ترک انگلستان 

 د و بستگان  را در مدت سفر داریدتوانایی پوشش مالی  خو 

 داخت  هزینه های برگشت  را داریدتوانایی پر 

 مدرکی از هرگونه فعالیت های  کاری  که قصد انجام آن را دارید 

 دارید، عالوه برموارد باال بایدر قصد اقدام  برای اخذ  ویزای ویزیتوری  بلند مدت  انگلستان را اگ 

  نگلستان یک امر ضروری استاثابت کنید  که رفت وبرگشت شما به 

 خواهد کردرای رفت وبرگشت تغییر نثابت کنید تا زمان مدت اعتبار  ویزای  شما، دلیل شما ب 

 

 :جهت  اخذ ویزای  توریستی   مدارک مورد نیاز

 پاسپورت 

  مدارکی که توانایی مالی خود را هنگام اقامت ثابت کنید، به عنوان مثال  لیست تراکنش های مالی

 ماه گذشته 6شما  در 

 ترجمه ی مدارک مورد نیاز به زبان انگلیسی 

 


