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ویزای تحصیلی انگلستان
پروسه ویزا از زمان گرفتن ویزا لتر یا همان  CAS Letterآغاز می شود .زمانی که متقاضی ویزای تحصیلی انگلستان
پذیرش نامشروط یا همان  Unconditional offerخود را از دانشگاه دریافت کرد درخواست  CASرا به دانشگاه ارائه
می کند تا بر اساس آن بتواند وارد مرحله ویزا شده و امور مربوط به ویزای خود را انجام بدهد.
در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر قانون هر دانشگاهی متفاوت است .برخی دانشگاه ها برای اطمینان از اینکه
دانشجو مدارک درستی را به سفارت ارائه خواهد داد از دانشجو درخواست می کنند تا برای صدور  CASپرینت حساب
بانکی و نامه تمکن مالی او را بررسی کند تا از درستی آن ها مطمئن باشد .برخی دانشگاه ها نیز اینکار را به عهده خود
دانشجو میگذارند اما راهنمایی های الزم را به او ارائه می کنند .برخی دانشگاه ها به صورت آنالین از طریق نرم افزار
اسکایپ با دانشجو مصاحبه سفارت را تمرین می کنند .اگر دانشجو پاسخ های خوبی ارائه نکند فایل های راهنمایی را در
اختیار او قرار می دهند تا آن ها را مطالعه کند و سپس دوباره زمانی را با هماهنگ می کنند و دوباره با دانشجو اینترویو
می کنند .برخی دانشگاه ها هم این پروسه را ندارند و فقط راهنمایی های الزم را به وی ارائه می کنند.

نکات قابل توجه ویزا تحصیلی انگلستان
در ارتباط با ویزای تحصیلی انگلستان چند مورد مطرح است که به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.
•
•
•

موارد مربوط به بخش آکادمیک و مدارک تحصیلی دانشجو
مدارک ویزایی دانشجو که میتواند یک دسته یا دو دسته باشد :مدارک مربوط به دانشجو  ،مدارک مربوط به فرد
ساپورت کننده مالی
اینترویو یا همان مصاحبه سفارت

در مورد مدارک آکادمیک موارد مهمی وجود دارند .یکی از مهمترین موارد مربوط به مدرک آیلتس است .اگر دانشجویی
پذیرشی داشته باشد که همراه با دوره زبان یا همان  Pre-Sessional English courseباشد که طول دوره آن بیش از
سه ماه باشد ریسک ویزایی وی باالتر خواهد بود.
در حالت کلی دانشجویی که با دوره زبان به سفارت می رود نسبت به دانشجویی که بدون دوره زبان و مستقیم وارد
دانشگاه می شود ریسک ویزایی باالتری خواهد داشت .حال اگر متقاضی با حداکثر سه ماه دوره زبان به سفارت برود
نسبت به فردی که طول دوره زبان بلندتری دارد وضعیت بهتری خواهد داشت .در بسیاری موارد به متقاضیانی با طول
دوره زبان طوالنی پیشنهاد می شود سعی کنند نمره آیلتس خود را تقویت کنند و با این مدارک ضعیف به سفارت نروند
چون در صورت رد شدن درخواست ویزا شرایط به مراتب سختتری برای دفعات بعدی وجود خواهد داشت .زیرا همانطور
که هم ایرانیان و هم کارمندان سفارت انگلستان از آن به خوبی اطالع دارند آموزشگاه های زبان بسیار خوبی در ایران
وجود دارد و افرادی در سنین کم با آیلتس های باال درخواست ویزای تحصیلی انگلستان را داشته اند .بنابراین این برای
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سفارت قانع کننده نخواهد بود که فرد ی واقعا قصد تحصیل در انگلستان را داشته باشد اما برای افزایش سطح مهارت
خود در زبان انگلیسی وقت نگذاشته باشد و این امتیاز مثبتی برای متقاضی نخواهد بود و ریسک ویزایی او را باال می
برد.
برخی رشته ها مانند انرژی های تجدیدناپذیر ،فیزیک اتمی و رشته هایی از این دست برای برخی از دانشگاه ها دیده
شده است که هم به دانشجویان ایرانی یا پذیرش این رشته ها را نمی دهند یا به سختی پذیرش می دهند و اگر هم
دانشجویی این پذیرش را داشته باشد به احتمال زیاد در مرحله ویزا به مشکل خواهد خورد و به راحتی برای این دست
رشته ها برای ایرانی ان ویزا صادر نمی شود .ضمن اینکه این نوع رشته ها نامه ای را به نام (Academic Technology
Approval Scheme) ATASباید از دانشگاه دریافت کنند و بدون وجود این نامه نمی توان به سفارت رفت .درخواست
و پذیرش این نامه باید مستقیما توسط متقاضی انجام شود .ضمن اینکه درخواست این نامه پس از دریافت پذیرش
نامشروط و قطعی از دانشگاه امکان پذیر بوده و حدود  4هفته نیز زمان میبرد تا این نامه از سوی دانشگاه حاضر شده
و برای دانشجو ایمیل شود.
دانشجو باید تمام مدارک تحصیلی خود (مدارکی که برای گرفتن پذیرش به دانشگاه ارائه شده است) را که ترجمه آن
ها ممهور به مهر مترجم است و حداقل  6ماه اعتبار دارد را همراه با اصل مدارک فارسی آن به سفارت ارائه کند .نامه
CASنیز مهمترین نامه ای است که به سفارت برده می شود.

تاثیر ساپورت مالی در قبولی ویزا
در مورد دومین موضوع که مربوط به مدارک ویزایی است ,هم دانشجو می تواند ساپورت مالی خود را انجام دهد و هم
می تواند پدر یا مادر خود را برای این منظور به سفارت معرفی کند .اگر دانشجو سابقه کار داشته باشد می تواند خودش
را ساپورت مالی کرده و مدارک کاری و مالی خود را ارئه کند اما در صورتی که خودش درآمد چندانی نداشته باشد می
تواند پدر یا مادرش را در فرم های سفارت به عنوان ساپورت کننده معرفی کرده و مدارک ایشان را به سفارت برای
دریافت ویزا ارائه کند .هر چه مدارک شغلی و مالی ساپورت کننده بهتر و قویتر باشد شانس ویزای متقاضی باالتر خواهد
رفت .هر چند مدارک شغلی باید متناسب با مدارک مالی و شغل و مانده حساب او باشد و بتوان رابطه منطقی ای را برای
آن ها متصور شد.

مهمترین نکته دریافت ویزا
مهمترین نکته ای که در مدارک ویزایی وجود دارد حساب بانکی است .دو نوع حساب بانکی باید به سفارت ارائه شود.
یکی حساب مربوط به شهریه و هزینه زندگ ی دانشجو است که باید مدتی را در حساب بلوک شده باشد و حساب دیگر
مربوط به ساپورت کننده است که باید موجودی قابل قبولی را داشته باشد به طوری که بتواند مبالغ قید شده در آن را با
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مدارک خود ثابت کند .داشتن سند ملکی ،مدارک شغلی ،مجوز کسب ،پروانه مطب و مواردی از این دست بسیار کمک
کننده خواهد بود.

تاثیر مصاحبه یا  Interviewدر دریافت ویزا تحصیلی
در مورد سومین موضوع که مصاحبه یا اینترویو  Interviewاست متقاضی باید در تمام طول دوره پذیرش و ویزا که
معموال حداقل  2ماه زمان میبرد به مطالعه درباره کشور انگلستان ،دالیل انتخاب این کشور برای ادامه تحصیل ،دالیل
انتخاب این رشته ،دالیل انتخاب این دانشگاه ،در مورد مسیر شغلی آینده خود و مسائلی از این دست بپردازد و به دقت
این موارد را بررسی کند .با وجود تمام این موارد هرگز نمی توان ویزا را تضمین کرد .تمام کاری که متقاضی می تواند
انج ام دهد این است که مدارک الزم را به سفارت بدون کم و کاستی ارائه کند و از پس مصاحبه سفارت به خوبی بربیاید
و منتظر پاسخ بماند .گاهی اوقات مصاحبه دوم و حتی مصاحبه سوم انجام می شود .هیچ نگرانی ای در این مورد وجود
ندارد و اخیرا تبدیل به یک امر عادی شده است و نگران کننده نیست.

مدت زمان ویزا تحصیلی
ویزایی که در مرحله اول صادر می شود  1ماهه بوده و دانشجو باید طی این مدت خود را انگلستان رسانده ،خود را به
دانشگاه و پلیس انگلستان معرفی کرده و ویزای خود را تمدید کند .ویزایی دوم او به اندازه طول دوره وی خواهد بود.
اگر هم دانشجو موفق به دریافت ویزای تحصیلی انگلستان نشود نامه ردی خود را دریافت خواهد کرد که در آن دالیل
رد شدن ویزای او شرح داده شده است .دانشجو می تواند به این نامه اعتراض کند و یا با دریافت یک  CASدیگر دوباره
برای همان ویزا اقدام کند البته این در صورتی که دانشگاه پس از بررسی نامه ردی او تصمیم بگیرد  CASجدید برای او
صادر کند یا نه.
بدیهی است اگر دانشگاه با بررسی نامه ردی احتمال بدهد که دالیل ردی قابل اصالح است و شانس ویزا شدن دانشجو
را باال بداند این نامه را برای درخواست مجدد صادر خواهد کرد و اگر تشخیص بدهد که دانشجو ویزا نخواهد شد دیگر
این نامه ص ادر نمی شود و دانشجو باید با حل کردن این مشکالت برای ترم بعدی تحصیلی آماده شود .در مورد اعتراض
نیز دانشجویان باید بدانند این پروسه حداقل  3هفته زمان میبرد و اگر زمان کافی تا شروع سال تحصیلی نداشته باشند
ممکن است به شروع کالس ها نرسد یا سفارت به دلیل این محدودیت زمان وی را دوباره رد کند.
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