
مهاجرت از طریق ازدواج
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واج بدون تردید مهاجرت به انگلستاان ا  رریتا ا د

یکی ا  کم هزینه ترین و ایده ال تترین وو  هتا 

ا  کرتاو انگلستاان. مهاجرت بته ایتن کرتاو ا ت 

اشتد  باالترین ا اانداودها   ندگی برخاوداو متی ب

فتا  این کراو همااوه به وا طه اقاصاد قدوتمند و ن

کرتتاو ۵ یا تتی کتته دو جهتتان داود همتتااوه جتتز 

.آیدقدوتمند و تاثیر گذاو جهان به شماو می 

نتدگی انگلستاان ا  بتاالترین ا تاانداودها   کراو 

برختتاوداو متتی باشتتد و ا  مکتتات امکانتتات و تتاهی و 

او اجاماعی همااوه دو بین کراوها  برتر جهان قتر

وو داود  ا  این وو کراو انگلساان ا  گذشاه هتا  د

ی تاکنان مقصتد بستیاو مکبتابی بترا  مهتاجران مت

. باشد

مهاجرت به انگلستان از طریق 
ازدواج



ررقا بسیاوا راداخیرها  الریدوخصاصاً

 رمایهوکاو تکصیلی مهاجرتنظیرمخالف

دو.اندنمادهمهاجرتمر هکراواینبهگذاو 

بهمهاجرتقاانینوشرایطبامطلباینادامه

.دشخااهیمآشنابیرارا دواجرریاا انگلساان



شرایط مهاجرت به انگلستان از 
طریق ازدواج

Conditions for immigrating to the UK through

marriage

شرایطا دواجرریاا انگلساانبهمهاجرتبرا 

شهروندیکباکها راد واقعدوداود وجادمرخصی

 دواجاداودواکراوایندائماقام که رد یاانگلساان

ایناثباتجه نیا ماودمداوکاوائهباتاانندمیکنند 

.نماینددویا  واانگلسااندائماقام ماضاع

هباقدامصاو ا دواجانجامبابسیاو ا رادبینایندو

اعثبماضاعاینکهاند نمادهانگلسااندائماقام اخذ

ویزا صدوواباوتباطدوانگلسااندوم بیرار خاگیر 

بهال م.ا  شدهکراوایندائماقام اعطا وا دواج

ا بروا نگینیبسیاوعااقبصاو ا دواجا   کر

.ادشنمیتاصیهعناانهیچبهوداش خااهدپیدوا راد

https://www.visalogic.net/uk/uk-spouse-visa/4/103


یما رادا دواجرریاا انگلساانبهمهاجرتبرا 

بهسب نعمیاشناخ وکاملقلبیوضای بابایس 

ررف۲بینعالقهاثباتواقعدو.نماینداقدامیکدیگر

نایدوما قی برا  اکااوهاترینمهما یکی

ا پسمعماالًا رادعل همینبهباشد میپرو ه

دوخادهمسربامرارک ندگیا  ال۵گذش 

یا  دوواکراوایندائماقام تاانندمیانگلساان

.نمایند

یاا دواجویزا دویا  قصدکه رد دیگر ا ا 

امینتجه مامیتمکنداوا بایسایداود وانامزد 

بدون) وجیکبرا انگلسااندو ندگیهزینه

کهیمبلغمیزان.نمایداثباتواامراینوباده( ر ند

هردوپاند۱۸۶۰۰حداقلا   ال مامراینبرا 

برا  االنهدوآمدمیزانهمچنین.باشدمی ال

پاند۲۲۴۰۰ ر ندیکهمراهبههمسرا حمای 

ه امیاندوآمداضا ه ر ندهرا ا بهوبادخااهد

.یابدا زایش الدوپاند۲۲۰۰بایس میا راد



قوانین مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

نایشهروندانانگلستانمهاجرتیقوانینطبق

میانگلستاندائماقامتدارایکهافرادیوکشور

خودنامزدیاهمسربرایتوانندمیباشند

بهمهاجرتبرای.نمایندازدواجویزایدرخواست

ایستبمیمتقاضیافرادازدواجطریقازانگلستان

یانمتقاضواقعدرنمایند،ارائهرامختلفیمدارک

باازدواجاثباتبرعالوهانگلستانازدواجویزای

زاکهنماینداثباتبایتمیطرف۲قلبیرضایت

انانگلستدولتکمکبهنیازبدونمالیلحاظ

.دارندراخودزندگیهایهزینهپرداختتوانایی

یزایوباازدواجویزایقوانینوشرایطکلیطوربه

اهتشبکلیتدرولیاستمتفاوتکمینامزدی

.دارندیکدیگربهبسیاری



داوا کها راد انگلساانمهاجرتیقاانینا اسبر

ها ویزا انااعیاماه۶ا بیشتاویسایویزا 

میاشندبمیتکصیلییاکاو ویزا نظیرانگلساان

بهادخویزا تغیربرا انگلساانخاکداخلتاانند

اقدامکراوایناقام مجا اخذوا دواجویزا 

مدتکاتاهویزا داوا کها راد ومینمایند 

انگلساانخاکا خروجا بعدبای میهساند

.نمایندپیگیر واا دواجویزا دویا  پرو ه

دویا  نماقاضیاانگلساانمهاجرتیقاانینا اسبر

یگریکدباو میصاوتبهبایس میا دواجویزا 

 ال۴ا بیشکها راد معماالً.باشندکردها دواج

میکاتاهیمدتدوگذودمیآنهاا دواج مانا 

غیردو نماینددویا  واانگلسااندائماقام تاانند

ا پسانگلسااندائماقام دویا  صاوتاین

ا دواجویزا .بادخااهدمقدوو ال۵گذش 

بههکگرددمیصادومخالفیعناوینباانگلساان

.باشدمی یلشرح



مدارک مورد نیاز جهت دریافت 
ویزای ازدواج

بهملزما رادویزاییناعهردویا  برا شکبدون

ومربارهها هزینهپرداخ نیا  ماودمداوکاوائه

اویزاخذمراحلباوابطهدواجراییپرو هنمادنری

ساانانگلا دواجویزا دویا  ماقاضیان.باشندمی

لفیمخامداوکبایس میویزاایناخذمنظاوبهنیز

نمایند اوائهمرباطمراجعبهوا

ا دواجرریاا انگلساانبهمهاجرتجه واقعدو

کدیگریبا ندگیبرا نماینداثباتبایس میا راد

ها هزینهپرداخ تااناییوداوند راوانیتمایل

نیا ماودمداوککلیراوبه.داوندواخاد ندگی

میل یشرحبهانگلساانا دواجویزا دویا  برا 

:باشد



ماقاضیقدیموجدیدپا پاوت•

ماقاضیشنا نامه•

نامهعقد•

 ال۱۸باال  ن•

پرین عرو یمرا مها  یلموهاعکس•

(رهمسبامسامراوتباطاثباتجه )تلفنها 

تکمیلویزا دوخاا   رمتکمیل•

Sponsorship Formتا طشدهامضاءوپرشده

(کننده اپاوتشخص)همسر

 فیدپر ۶*۴عکسقطعهدو•

IELTS بانمدوک•

Healthبیمههزینهپرداخ • Surcharges



مراحل دریافت اقامت انگلستان 
از طریق ازدواج

قصدهکا راد برا انگلساانمهاجرتیقاانینربا

قام اداوا که رد یاانگلیسیتبعهیکباا دواج

زا وییکابادادوداوند واباشدمیکراوایندائم

گذش ا پسگردد میصادوماه۳۳اعاباوباا دواج

هنداشاوجادخاصیمرکلکهصاوتیدومدتاین

مرارک ندگیبهمرغالهمچنان وجینوباشد

خااهدتمدیدنیزدیگرماه۳۳مدتبهویزااینباشند

.شد

یمماقاضیا رادمدتاینرالدوا   کربهال م

واندشانگلسااندوتکصیلیاکاوبهمرغالتاانند

.داش خااهندواکراواینبهخروجوووودامکان

مرکلاگرمرارک ندگیا  ال۵گذش ا پس

میدا راباشدنداشاهوجاد ناشاییوابطهدوخاصی

.نماینددویا  واانگلسااندائماقام تاانند



بهملزمداوندمهاجرتقصدکها راد تردیدبدون

کهباد خااهنداجراییها هزینه ر یکپرداخ 

رد  شرایطونظرماودمهاجرتیوو مقصد بهبساه

برا .بادخااهدمافاوتهاهزینهاینوقمماقاضیان

اجهتباا رادهزینها دواجرریاا انگلساانبهمهاجرت

.باشدمیمافاوت رد شرایطبه

برا انگلساانا دواجویزا دوخاا  هزینهواقعدو

وجخاکها راد باداوندحضاوکراوایندوکها راد 

میاوائهواا دواجویزا دوخاا  انگلساانخاکا 

ند ر داشاندیگر ا ا .باشدمیمافاوتنمایند

ا زایشواانگلساانا دواجویزا دوخاا  ها هزینه

دوخاا   اخ هزینها   کربهال م.دادخااهد

 کربهال م.ا  پاند۵۲۳ ۱(ویزاهمسر)ا دواجویزا

بصاوتانگلساانا دواجویزا دوخاا  اوائها  

اینانگلساانداخلا کها راد برا باشد میآنالین

ویزا دوخاا  هزینهنمایندمیاوائهوادوخاا  

.یابدمیکاهشپاند۵۰۰ا دواج

هزینه های مهاجرت به 
انگلستان از طریق ازدواج



ا دواجویزا اخذجانبیها هزینهکلیراومبه

:باشدمی یلشرحبهانگلساان

وندنداترجمهمداوککها راد باشیدداشاهتاجه

میشدهانجاماقداماتگزاو ومداوکترجمهبرا 

.نمایندپرداخ هزینهپاند۳۰۰امی۵۰بینبایس 

هبپرو هانجامبرا  اقجدولدوشده کرمبامغ

داویدقصداگرا   عاد ومعمالصاوت

دووشادبرو یبیرار  رع باشمادوخاا  

وار بیراها هزینهبایس میگیردقراوامای 

.گردیدماقبل



نتیجه گیری

وقفاجتماعیورفاهیامکاناتواسطهبهانگلستان

درهموارهدارد،کهقدرتمندیاقتصادهمچنینوالعاده

برای.داردقرارجهانسرتاسرازمهاجرانتوجهکانون

داردوجودمتنوعیهایروشانگلستانبهمهاجرت

میورکشاینبهسفرازخودهدفبهتوجهباافرادکه

تخابانراانگلستانبهمهاجرتروشبهترینتوانند

.نمایند

تانانگلسبهمهاجرتآمارافزونروزرشدبهتوجهبا

یراتتغدستخوشکشوراینمهاجرتیقوانینسالههر

تانانگلسبهمهاجرتحاضرحالدرشود،میمختلفی

مهاجرتیهایروشسایربهنسبتازدواجطریقاز

مکمراتببهگذاریسرمایهیاکارتحصیل،نظیر

.باشدمیترراحتوترهزینه



تاانمیمطلبایندوشده کرمااودبهتاجهبا

رریاا انگلساانبهمهاجرتکهنمادگیر نایجه

لاایدهبسیاومسیرشرایطواجدا رادبرا ا دواج

لساانانگتابعی حایودائماقام بهو یدنبرا 

.باشدمی


