انگلیس
وكث شفارت
اونیً گام در روٌد غدور ویزا جػییً وكث ىػاحتَ ةا شفارت ىّرد ٌظر اشثُ .ر ىحلاؽی ىی ةاید ةا جکيیم ـرم جلاؽای ویزا و جػییً
وكث شفارت ،حؾّر خّد را در روز و شاغث ىظخع ةَ شفارت کظّر ىتدأ اغالم ٌياید .اکثر شفارجخاٌَُای خارج از ایران ،جٍِا پس
از دریاـث ىتهؼ ُزیٍَ ویزا ،جلّیو جػییً وكث شفارت را در اخحیار ىحلاؽیان كرار ىی دٍُد .كّاٌیً کظّرُای ىخحهؿ در ارجتاط ةا
طیّه دریاـث ىتهؼ ویزا ،كاةم یا ؽیركاةم اشحرداد ةّدن ُزیٍَُا و جؾییر وكث شفارت ىحفاوت اشث.

پیکاپ پاشپّرت و ویزا
وكحی ـردی كػد ُرگ ٌَّ شفر یا ىِاجرت ةَ کظّر دیگری را داطحَ ةاطد ىی ةایصث ةا ىراجػَ ةَ شفارت آن کظّر درخّاشث خّد
را ىتٍی ةر اجازه شفر ةَ آن کظّر ةَ ُيراه ىدارک ىّرد ٌیاز جصهیو ٌياید؛ کَ اغفالحا ةَ ایً ىجّز شفر و ورود ةَ خاک آن کظّر
ویزا یا روادید گفحَ ىیطّد .حال شفارت پس از ىػاحتَ حؾّری ةا ـرد ىحلاؽی شفر و ةررشی ىدارک جصهیيی وی جػيیو ىی گیرد
کَ ـرد ىحلاؽی واجد طرایؿ شفر ةَ خاک آن کظّر اشث یا واجد طرایؿ شفر ٌیصث و اغفالحا ویزا ةَ وی جػهق ىی گیرد یا جػهق
ٌيی گیرد؛ کَ در غّرت جأیید ـرد و درخّاشث غدور ویزا ـرد ىحلاؽی ةرچصب ىخػّص ویزا یا روادید در غفحات داخهی
حال ةرای اخذ ویزا ةرخی کظّرُا ىی ةاید ةَ کظّر دیگر شفر کرد و ةَ شفارت کظّر ىلػد  .پاشپّرت ـرد انػاق و ؽيیيَ ىی گردد
در کظّر واشؿ ىراجػَ ٌيّد کَ ایً کارىی ةاشث جّشؿ طخع ىحلاؽی غّرت پذیرد و در ىرحهَ ةػد پس از اغالم جػهق گرـحً
وی زا ةَ ـرد ىحلاؽی یا غدم جأیید غالحیث وی ةرای جػهق گرـحً ویزا ىی ةایصث ـرد ىحلاؽی در حانث اول شفر ىجدد ةَ کظّر
واشؿ ةَ ىٍظّر انػاق ویزا درون پاشپّرت خّد ٌياید و در حانث دوم ـرد ىحلاؽی ىی ةاید شفر ىجدد ةَ ىٍظّر ةررشی اغحراض ةَ
.غدم غدور ویزا و ارائَ ىدارک جکي یهی جر در غّرت نزوم و جصهیو درخّاشث ىجدد ةَ شفارت ٌياید
اىا در حانث اول ةا جّجَ ةَ ایٍکَ جِث درج ویزا در پاشپّرت انزام ةَ حؾّر طخع ىحلاؽی در شفارت ٌیصث ،پاشپّرت ىیجّاٌد از
ـریق یک کارگزار جحّیم شفارت گردد و ـرایٍد ارشال پاشپّرت ةَ شفارت و غّدت و ةازگردا ٌدن پاشپّرت دارای ویزا ةَ طخع
ىحلاؽی را پیکاپ پاشپّرت یا پیکاپ ویزا گّیٍد.

طرکث خدىات ىصاـرت ُّایی و جِاٌگردی و زیارجی راطٍّ

پروازةا چٍدیً شال ـػانیث در زىیٍَ ارائَ خدىات جّریصحی

ىفحخر ةَ اـالع ةرشاٌد خدىات گرـحً وكث شفارت و پیکاپ ةرای شفارت خاٌَ جدول پیّشث ارائَ ىی دُد.

ىدارک ىّرد ٌیاز ویزای جّریصحی اٌگهیس:
ىدارک ىانی:
پریٍث ةاٌکی  6ىاَُحداكم ىاٌده ةرای اٌگهیس 50ىیهیّن جّىان ىیتاطد و ىاٌده حصاب ٌتاید ةػّرت یک دـػَ اـزایض پیدا کٍد
(ةرای جياىی حصاب ُا اگر ركو ةزرگ وارد حصاب طّد ىٍتع ورود پّل ةَ حصاب ةَ غٍّان ىثال ةَ غهث ـروش خاٌَ پّل وارد حصاب طده کَ در ایً غّرت
ىدارک ـروش خاٌَ ةاید ارائَ طّد)
شٍد ىهکیجيکً ىانی  50ىیهیّن جّىاندر غّرت داطحً شِام یا شپرده ةاٌکی*اگر ُزیٍَ ُای شفر ةَ غِده دغّت کٍٍده اشث :گّاُی طؾهی دغّت کٍٍده ،پریٍث ةاٌکی دغّت کٍٍده ،شٍد ىٍزل دغّت کٍٍده  ،وؽػیث اكاىث دغّت کٍٍده و
ةرگَ پرداخث ىانیات دغّت کٍٍده
ىدارک طؾهی:

کارىٍد :گّاُی اطحؾال ةَ کار طاىم ىدت زىان کار در طرکث ،شيث ،حلّق ،طرح وظایؿ و ىدت زىان ىرخػی6 ،جا آخریً ـیض حلّكی
ىدیران ةخض خػّغی :آخریً روزٌاىَ رشيی ،آگِی جاشیس ،كتؼ پرداخث ىانیات ،نیصث ةیيَ پرشٍم ،كراردادُا و ـػانیث ُای طرکث
ىظاؽم آزاد :جّاز و جائیده جّاز کصب از اجحادیَ ،كتؼ پرداخث ىانیات ،اجاره ٌاىَ یا شٍد ىهک ىحم ـػانیث ،كراردادُا و ىدارک ـػانیث طرکث
پزطک :پرواٌَ ىفب ،جرجيَ کارت ٌظام پزطکی
ىٍِدشیً :کارت ٌ ظام ىٍِدشی  ،كراردادُای کاری
وکال :پرواٌَ وکانث  ،کارت وکانث ةازٌظصحَ :حکو ةازٌظصحگی 6 ،غدد آ خریً ـیض حلّكی
داٌض آىّز یا داٌظجّ :گّاُی جحػیهی ،کارت داٌض آىّزی یا داٌض جّیی
جذکر  :طرکث ُایی کَ جزء جحریو ىی ةاطد ىدارک طؾهی ٌتاید ارائَ گردد

دغّت ٌاىَ:
ٌص تث دغّت کٍٍده ةا ىیِيان ،غهث شفر ةَ اٌگهیس  ،اگر شاپّرت ىانی ةا دغّت کٍٍده اشث در دغّت ٌاىَ ذکر طّد.
ىدارک دغّت کٍٍده:
گّاُی طؾهی ،پریٍث ةاٌکی  ،شٍد ىهکی ،وؽػیث اكاىث در اٌگهیس  ،ةرگَ پرداخث ىانیات
اگر ىٍزل دغّت کٍٍده کّچک و ـاكد اـاق اؽاـَ ةرای پذیرایی از ىِيان ةاطد ةاید رزرو ُحم اٌجام طّد .ةرای دغّت ٌاىَ ُای ججاری ارائَ
واچر ُحم ةَ شفارت انزاىیصث .ةرای دیدار اكّام درجَ یک ةَ ُیچ غٍّان ٌتاید رزرو ُحم اٌجام طّد ىگر طخع دغّت کٍٍده ـاكد خاٌَ
ةَ غٍّان ىثال داٌظجّ ور در خّاةگاه اكاىث دارد.

ىدارک ؽيیيَ
اغم پاشپّرت و اغم پاشپّرت ُای كدیوجرجيَ طٍاشٍاىَجرجيَ شٍد ازدواججرجيَ شاةلَ ةیيَجرجيَ ةرگ اول دـحرچَ ةیيَ2كفػَ غکس4/5*3/5جػِد ٌاىَ ىانی :اگر ُزیٍَ ُای شفر ةَ غِده طخع شفر کٍٍده ٌيی ةاطد ةاید جػِد ٌاىَ ىحؾری ارائَ طّد

