نرخ خدمات سفارت
شماره 50

اعتبار  :از تاریخ  15فروردین  95تا اطالع ثانوی
صفحه  : 1نرخ وقت سفارت  /صفحه  : 2نرخ پیکاپ پاسپورت

خدمات مربوط به سفارت آمریکا در دبی – ایروان  -آنکارا
نوع خدمات

تعرفه خدمات بابت هر نفر

هزینه تعیین وقت

 04دالر

هزینه تعیین وقت فوری

 04دالر

انجام واریزی سفارت بصورت آنالین

 104دالر

تکمیل فرم DS - 160

 14دالر

انجام واریزی  SEVISجهت اخذ ویزای دانشجویی

 04دالر SEVIS FEE +

خدمات مربوط به سفارت انگلیس در تهران
شامل تعیین وقت – تکمیل فرم – انجام واریزی
جهت اخذ ویزا توریستی  0ماهه

 224دالر

جهت اخذ ویزا توریستی  1و  2ساله

 024دالر

جهت اخذ ویزا توریستی  5ساله

 1444دالر

جهت اخذ ویزای دانشجویی TIER 4

 024دالر +

هزینه بیمه

 304دالر +

دروه زبان

هزینه بیمه

خدمات مربوط به سفارت كانادا در تركیه
شامل تعیین وقت انگشت نگاری – تکمیل فرم – انجام واریزی
جهت اخذ ویزای توریستی

 215دالر

جهت اخذ ویزای دانشجویی

 205دالر
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نرخ پیکاپ پاسپورت
شماره 55

اعتبار  :از تاریخ  5اسفند  90تا اطالع ثانوی

شرح خدمات

روز ارسال

شهر
دبی

شنبه تا پنج شنبه هر
هفته

ابوظبی

مدت زمان الزم

تعرفه خدمات
(تومان )

 14تا  15روز كاری

1540444

 15تا  24روز كاری

2540444

پیکاپ پاسپورت امریکا
ایروان

سه شنبه هر هفته
یکشنبه و چهارشنبه هر

آنکارا

هفته

آنکارا  -توریستی

 15تا  24روز كاری

5540444

 7روز

1540444

یکشنبه و چهارشنبه هر

آنکارا– مهاجرتی یا اگر

هفته

انگشت نگاری در شهر دیگری

پیکاپ پاسپورت كانادا

 14روز

1540444

 7روز

2240444

انجام شده باشد

شنبه تا پنج شنبه هر

دبی

هفته
شنبه تا پنج شنبه هر

ابوظبی

هفته

 15تا  24روز كاری

1540444

 15تا  24روز كاری

3540444
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