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 مدارک مایل مورد نیاز

وط الزم برای دریافت پذیرش تحصییل یم باشد.  الیا ییک از شر ن توان مایل مناسب برای پرداخت هزینه تحصیل در استر داشتر
 جهت اثبات توانایی مایل ارائه مدارک و مستندات زیر الزایم یم باشد: 

  ن رفت و ، و نت 
ی

الیاتوانایی مایل در پرداخت هزینه های تحصیل، زندگ   آمد برای طول مدت تحصیل در استر

 

ماه بدون  ۳مبلغ کل محاسبه شده )بر حسب مورد( یم بایست در حساب بانیک فرد متقاضن و یا ضامن مایل وی به مدت 
ده موجود باشد  .کمتر شدن مبلغ مورد نیاز و به صورت ستر

 

 calculator-funds-visa-https://www.seekvisa.com.au/student  

 

 در صورت وجود ضامن مایل

 ترجمه رسیم شناسنامه ضامن مایل 

 ی ضامن مایل  ترجمه رسیم تعهدنامه محضن

  ماه اخت  ضامن مایل ۴یا  ۳نامه گردش حساب 

 مدارک مستند در مورد منبع درآمد 

  ،قابل قبول یم  قابل اثبات، توان مایل اسناد تجاری، اوراق بهادار و ... )تمایم مدارک مربوط بهترجمه رسیم اسناد ملیک
 باشند.(

 

در سال باشد کا یاز پنجاه هزار دالر آمر  شیب د یمجموع با کننددر یم تیشما را حما که از نظر مایل  یشما ،خانواده و افراد  توان مایل  

 

ساکن …………دارای کد میل……….. صادره از …………. شناسنامهبشماره …….. فرزند ………اينجانب آقاي 
………………………………  ........... متعهد و ملزم یم با توجه به اعزام ................................... ………….. تلفنکد پستر

الیا(  گردم  خوراک و  )خواب و که کلیه مخارج و هزینه های تحصییل و معیشتر )به دانشگاه مربوطه و اداره مهاجرت استر
الیا را در مدت تحصیل در کشور سایر هزینه های مربوطه   تقبل نموده و پرداخت نمایم.  استر

 
 در 

ی
ضمنا یط تحقیقات شخیص از کلیه مرال ثبت نام ، مشاوره و هزینه های الزم جهت ثبت نام ، اعزام ، تحصیل و زندگ

الیا کشور   مطلع و رضایت کامل دارم. استر
 

ده روی دوبرگ چایر شماره های سند بر طبق  تحریر و به ………………. درخواست متعهد فوق و به مسئولیت مستقیم نامتر
به حساب مربوطه واریز و قبض ………. یط فیش شماره ………. ثبت رسید. حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق مبلغ

 رسید ضمیمه گردید. 
  

 تاری    خ و محل امضاء متعهد: 
  
  
  

ي و امور خارجه ندارداتینترجمه  نکته: اين مدرك بايد   گردد و نياز به تاييد دادگستر
 

https://www.seekvisa.com.au/
https://www.seekvisa.com.au/student-visa-funds-calculator
https://www.naati.com.au/
https://www.naati.com.au/

