
یویزای تحصیل

انانگلست
United Kingdom



ارندد افرادی که قصد ادامه تحصیل در انگلستان را د

تددا فارغ از مقطع تحصیلی مورد نظدر مدی یاتسدب ای

کشدور . وتزای تحصیلی انگلستان را درتافب نماتندد

عتبدر  انگلستان یه واسطه دانشگاه های فوق العاده م

سیسددتآ وموز ددی تچهار دده و هممنددیت امچانددا 

ن وموز ی و رفاهی اتده الی که دارد  همواره یه عنوا

تچدددی از مقامدددد مدددورد تومددده دانددد  ومدددوزان و 

.دانشجوتان ییت المللی محسوب می  ود

ب  عالوه یر اعتبار و امچاندا  وموز دی یسدیار مناسد

ی دارد تحصیل در انگلستان مزاتای یی  ماری در پد

و و مسیری اتدده ا  یدرای دسدب تدایی یده موفقیدب

.وتنده درخشان خواهد یود

ویزای تحصیلی انگلیس



واقتصادیهای اخصیاالترتتازانگلستان

هایسیاسباسب یرخوردارزندگیاستانداردهای

اتجاددرتیمثبیسیارتاثیرهموارهانگلستاناقتصادی

یتیدانشجوتانرواتتازاسب دا تهزاتیا تغا 

کاریه مشغوراحتییهتوانندمیکشوراتتدرالمللی

کاورراخودهایهزتنهازاعظمییخ و وند

هایهزتنهو راتطیامطلباتتادامهدر.نماتند

. دیآخواهو ناییشترانگلستانتحصیلیوتزای



شرایط ویزای تحصیلی انگلستان

UK study visa requirements

بهستهبانگلستانتحصیلیویزایدریافتشرایط

اتجزئیازسرییکدرنظرموردتحصیلیمقطع

یتکلدرولیاست،متفاوتنیازموردمدارکنظیر

۱۸زیرافرادمثالعنوانبه.داردمشخصیمراحل

انانگلستتحصیلیویزایدریافتبرایسال

(Child student)زبانمدرکارائهبهنیازی

درتحصیلبرایکهصورتیدرداشت،نخواهند

Generalدانشگاهمقاطع student))مدرکارائه

.بودخواهدالزامیزبان

عموالا مانگلستانتحصیلیوتزایاعتبارزمانمد 

کهیود خواهدساله۱دانشگاهازقبلمقاطعیرای

میتمدتدقایلوموزدان تحصیلادامهمور در

.یا د

https://www.mooxye.com/en/home/foundation?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Worldwide%20EN%20-%20UK&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pRPJkrpNZRy8k7jGjWLTsCwKn2qNLy7X5aoQNJIbR6AQdRFOJGVz84aAqNfEALw_wcB


مقاطعاییرانگلستانتحصیلیوتزایاعتبارهممنیت

ستگییافرادتحصیلیدورهطو یهمعموالادانشگاهی

.دارد

بکسیرایدارتدراکشوراتتدرتحصیلقصداگر

مطالعهارانگلستاندرتحصیلمقالهییشتراطالعا 

.نماتید

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


Tier 4 (General) student visa

درتحصیلادامهقصدکهسا ۱۶یاالیافرادیرایوتزااتت

د مگردد میمادردارندراانگلستانوموز یموسسا 

ویودخواهدماه۳حداقلیزرگساالنتحصیلیوتزایاعتبار

.رددگمیتعیتافرادنظرموردتحصیلیمقطعیهیسته

Tier 4 (General) student visa

دردارد تعلقسا ۱۶زترافرادیهتحصیلیوتزایاتت

دارندراانگلستانمدارسدرتحصیلقصدکهافرادیواقع

معموالا.نماتنداقداموتزااتتدرتافبیراییاتسبمی

.یودخواهدسا ۱ازیی وتزانوعاتتاعتبار

Short-term study visa

یلتحصقصدکهگرددمیمادرافرادییرایوتزانوعاتت

باراعتمد دارند راانگلستاندرمد کوتاههایدورهدر

افرادییرایاغلبویودخواهدماه۶اکثرحدوتزااتت

درزیانهایدورهگذراندنیرایکهاسبمناسب

.نماتندمیاقدامانگلستان



مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای 
تحصیلی انگلستان 

مدارکارائهویزایینوعهردریافتبرایقطعاً

تحصیلیویزایبود،خواهدالزامینیازمورد

.ودبنخواهدمستثنیقاعدهاینازنیزانگلستان

تریناپرتقاضازیکیانگلستانتحصیلیویزای

میصادرراحتیبهکهباشدمیکشوراینویزاهای

بایستمیویزاایندریافتبرایالبته.گردد

موردمدارکوپذیردانجامدقتبهاجراییمراحل

.گرددارائهکاستوکمبدوننیاز

اخذجهتنیازموردمدرکترینمهمشکبدون

.استپذیرشنامهارائهانگلستانتحصیلیویزای

یکیهکاستمعنیاینبهتحصیلیپذیرشواقعدر

عالیآموزشموسساتیاودانشگاههاکالجها،از

صیاختصاکدیکحاوینامهایانگلیسدرمعتبر

ConfirmationofیاCASبهموسوم Acceptance

of Studiesهبنامهاینوکندارسالمتقاضیبرای



ویزایصدوردرعواملمهمترینمالی،تمکنهمراه

.بودخواهندانگلیستحصیلی

فردنمایدمیاثباتکهاستمدرکیمالیتمکن

هزینهپرداختتواناییانگلستاندرتحصیلمتقاضی

سال۱مدتبهراکشورایندرزندگیوتحصیلهای

.دارد

انانگلستدرزندگیهایهزینهوشرایطازاطالعجهت

انگلستاندرزندگی:نماییدمطالعهرامقالهاین

ویزایدریافتجهتنیازموردمدارککلیطوربه

:باشدمیذیلشرحبهانگلیستحصیلی

درمعتبرآموزشیموسساتازپذیرشنامه•

انگلستان

مالیتمکننامه•

نیازموردزبانمدرک•

•Study plan

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


هزینه های اخذ ویزای تحصیلی 
انگلستان 

مبالغبیاتسمیمتقاضیانوتزاتینوعهردرتافبیرای

.ماتندنپرداخبنظرموردکشورسفار یهرامختلفی

لستانانگتحصیلیوتزایدرتافبیهمریوطهایهزتنه

تغیرمکشوراتتدرافرادتحصیلدورهطو یهیسته

تانانگلستحصیلیوتزایدرتافبیرای.یودخواهد

وتزاورمدیهمریوطهزتنهپرداخبیرعالوهمتقاضیان

یانهسالیهدا تیهایمراقببهایهزتنهیاتسبمی

.اتندنمپرداخبکشوراتتدرنیزرا(دانشجوتیییمه)

هخانوادیرایدارندقصددانشجوتانیدتگرسویاز

اخذهزتنهیاتسبمینماتنددرتافبهمراهوتزایخود

نههزتکلیطوریه.نماتندپرداخبنیزراهمراهوتزای

هایمراقببوانگلستانتحصیلیوتزایدرتافبهای

:یا دمیذتل رحیهسالیانهیهدا تی



مراحل و نحوه اخذ ویزای تحصیلی 
انگلستان 

گلستانانتحصیلیویزایدریافتبرایکلیطوربه

نامهاخذاولمرحلهدارد،وجوداصلیمرحله۲

برمعتآموزشیموسساتوهادانشگاهازپذیرش

.ارتسفازتحصیلیویزایاخذدومقدموباشدمی

تانانگلستحصیلیویزایدریافتبرایواقعدر

امتیاز۳۰نمایند،کسبامتیاز۴۰بایستمیافراد

۱۰وداردتعلقدانشگاهازمعتبرپذیرشنامهبه

.مالیتمکننامهبهامتیاز

وهادانشگاهازپذیرشنامهدریافتبرای

رشتههبتوجهباافرادانگلستانآموزشیموسسات

هااهدانشگشرایطارزیابیوخودتحصیلیمقطعو

بهترینتوانندمیموجودهایگزینهبیناز

نمایند،انتخابرادانشگاه



یممتقاضیفردنظرمورددانشگاهانتخابازپس

سابحیهپرداخبپی عنوانیهرامبلغییاتسب

وییرایپذترشنامهسهسونماتدوارتزدانشگاه

.گرددمیمادر

وردمدانشگاهازمعتبرپذترشنامهدرتافبازپس

ردنیازموردمدارکووریممعیامتقاضیفردنظر

ارائهمهبسفار سویاز دهمشخصزمان

امعهمرسفار یهوتزااخذمنظوریهتچمیلیمدارک

.نماتدمی



زمانمد یاارتباطدردقیقییینیپی امچانمعموالا

یمتقاضافرادوتزایدرخواسبیهسفار پاسخگوتی

درخواسبیهپاسخگوتیواقعدردا ب نخواهدومود

تقاضی مافرادسویازدرخواستیوتزاینوعیهیستهوتزا

هدخوامتغیر دهارائهمدارکوسفار کاریترافیک

.یود

یهانانگلستسفار پاسخگوتیزمانمد کلیطوریه

ومدارکدرتافبازپسمتقاضیافرادوتزایدرخواسب

.یودخواهدماه۱الیروز۱۰ییتنگاریانگشبانجام

یبوضعازمتقاضیانمد اتتطو دراسبذکریهالزم

کهزمانیتادا ب نخواهنداطالعیخودپاسهور ووتزا

.گرددارسا وییرایمتقاضی خصپاسهور 

مدت زمان پاسخگویی سفارت



رنظیانگلستانوتزاهایازتکهردرتافبیرایقطعاا

افرادگذاریسرماتهوکاریتحصیلی تورتستی وتزای

کتهر.یودخواهدمشخصیمدارکارائهیهملزممتقاضی

چانامپروندهافیسرنظرودالتلیهینافوقوتزاهایاز

. ودرتجچبتاگیردقرارتاتیدمورددارد

وتزاهایازتکهرماهیبدرتفاو یهتومهیامعموالا

نوانعیه.یودخواهدمتفاو رتجچتیدالتلانگلستان

سفرایقستورتستیوتزایرتجچتیدالتلترتتمهآمثا 

رنامهینامعتبر دعو  نامهنامناسب مالیتمچتناکافی 

وسفردالتلازوفیسرتردتدکل طوریهونامشخصسفر

وتزاتباراعپاتانازپی مبدأکشوریهمتقاضییازگشب

.یا دمی

ردیموادرراتحصیلیوتزایرتجچتیدالتلکهدرحالی

یلیتحصمدرکوموز ی موسسا ازپذترشنامهنظیر

پرداخبمهبمناسبمالیتمچتارائهعدمنامعتبر 

جومست…وانگلستاندرزندگیوتحصیلهایهزتنه

.کرد

دالیل عدم صدور ویزای تحصیلی انگلستان 



سفار هیمتقاضیکهمدارکیگفبمی توانینایراتت

بسرنو می دهد ارائهوتزادرخواسبیرایانگلیس

واهدختعییتراانگلیسوتزایرتجچبتاوتأتید

کیفری سایقهمعلی مدارکهممونمواردی.کرد

خلفا تمبدأ کشوردرضعیفخوتشاوندیوایستگی

بلیسیلکدرگرفتتقراروگذ تهدروتزاتی

زمانحدازیی  یودننزدتکودتگرکشورهای

تزایورتجچبدالتلمهآ ترتتسفار وقبیاسفر

.می  وندمحسوبانگلیس



نحوه اعتراض به رد ویزای انگلستان 

ویزایریجکتیبهاعتراضبرایتردیدبدون

درمفیدیاطالعاتبایستمیابتداانگلستان

.باشیدهداشتاختیاردرویزاریجکتیعلتباارتباط

زاانگلستانویزایریجکتیبهاعتراضروند

ردیدهگتشکیلحساسیوتخصصیبسیارمراحل

یکازکهگرددمیتوصیهرواینازاست،

نترلکتجربههاسالکهرسمیوکیلیاکارشناس

هنحووهاسفارتخانهسازوکاربهوداردرامدارک

.نماییداستفادهداردکاملاشرافخواهیفرجام

درکهاستاینداشتتوجهآنبهبایدکهاینکته

صمیمتویزاافسرنظرانگلیس،توریستیویزاهای

یامکانهیچوبودخواهدپروندهخصوصدرنهایی

نخواهدوجودمجددبررسییاواعتراضبرای

فکرهببایدتنهاتوریستیپروندههایدر.داشت



مدارکارائهطرتقازمجدداقدامورتجچتیرفع

Tier(انگلیسوتزایانواعساتردراما.یودمدتد

 رطییهدا بخواهدوموداعتراضحق(1,2,4,5

Refusalیهموسومسفار رتجچتینامهدرکه

Letterانگلیسوتزایرتجچبیهاعتراضامچان

AppealمجددیررسیتاوAdministrative

Reviewیا دذکر ده.

لیسانگوتزایرتجچبیهاعتراضدا بتومهیاتد

دالتل کهیودخواهدثمرمثمرومنطقیزمانی

ا ایهامیتواندمتمآ  دهارائهمدارکوتوضیحا 

تتاغیردر.کندمنتفیراپروندهخصوصدرمومود

اینتیجه تنهانهفرمام خواهیواعتراضمور 

اییرزمانرفتتدسبازمومبیلچهدا بنخواهد

یی دلیلهایهزتنهتحمیلهممنیتومجدداقدام

. دخواهد



ار سفرسمی ساتبوبدرتافتهانتشاراطالعا طبق

مجددییررسویازنگرییهرسیدگی زمانمد انگلستان

وهفته۳تا۲گاهییرتتانیاوتزای دهرتجچبپرونده

تهمییهدرسبوانجامیدخواهد طو یهماه ندتاگاهی

لیسانگوتزایرتجچبیهمعترضیتیهکهاسبدلیل

رسمیوکیلطرتقازرارونداتتاسب  دهتومیه

.نماتندپیگیری

ومااعمنیزانگلیسوتزایرتجچبیهاعتراض زمانمد 

Refusalدروداردمشخصومعیتزمانی Letterونیه

فردیرتجچتینامهدراگرمثا یرای.می  ودا اره

یررسیدرخواسبتاواعتراضیرایماه۱یا دذکر ده

یهقانونیفرمبروز۳۰اتتگذ بیادارد زمانمجدد

نخواهددادهاثرترتیبنیزوکیلطرتقازحتیاعتراضا 

. د

مدت زمان اعتراض به رد ویزای 
انگلستان و زمان رسیدگی



انزمانگلستانوتزایرتجچتیرفعومجدداقداممهب

قانونیاساسیرمثا عنوانیه.نداردومودمشخصی

ماه۶حدودیاتد ینگتوتزایرتجچبازپسنانو ته 

درکهاسبحالیدراتت.کردمبرمجدددرخواسبیرای

یه ونداردومودمشخصیزمانانگلیسوتزاییاارتباط

نمی تواالزماسنادومدارکتچمیلوووردنفراهآمحض

.نموداقدامانگلیسوتزایرتجچبرفعیرای

زمان مناسب برای درخواست 
مجدد ویزای انگلستان



نتیجه گیری

برالوهعانگلستانتحصیلیویزایدریافتشکبدون

درمعتبرآموزشیموسساتدرتحصیلاجازهاینکه

روشنوعینماید،میفراهمراجذابکشوراین

درتحصیل.آیدمیشماربهنیزالایدهمهاجرتی

عواقدردارد،پیدرراشماریبیمزایایانگلستان

کاناتاموزندگیاستانداردهایباالترینازانگلستان

هایسیاستاجرایاست،برخورداررفاهیواجتماعی

بسیاربسترهایآمدنوجودبهباعثدقیقمالی

ایجادواقتصادیهایفعالیتانجامبرایمناسب

.استشدهکشورایندراشتغال



یهههموارانگلستاندرکردهتحصیلافرادرواتتاز

تومهقایلدرومدوا اتدههای غلیموقعیب

ازانانگلستمهامرتیقوانیتطبق.دارنددسترسی

ورهداتمامازپسالمللیییتدانشجوتان۲۰۲۰سا 

ساله۲اقامبامازهانگلستاندرخودتحصیلی

 مشغوکهمورتیدرمد اتتدرکهدا بخواهند

بدرتافراخوددائآاقامبتوانندمی وندکاریه

یشرفبپیرعالوهانگلستاندرتحصیلکلدر.نماتند

اتدهرفاهیووموز یامچانا ازاستفادهوتحصیلی

یممحسوبنیزمناسبیسیارمهامر روشتکا 

. ود

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/

