
 

 

 مهاجرت به فرانسه

 رانسهو هزینه ی مهاجرت به ف

مهاجرت به فرانسه، راه های اخذ اقامت از طریق مهاجرت به فرانسه تحصیلی و مهاجرت به فرانسه از طریق  

پناهندگی همچنین دریافت تابعیت این کشور در این مقاله مورد بررسی و تحقیق علمی قرار خواهد گرفت.  

به فرانسه از طریق تحصیل چگونه   مهاجرت مهاجرت به فرانسه از طریق خرید ملک امکان پذیر است؟ شرایط 

است؟ مهاجرت به فرانسه از طریق زبان امکان پذیر است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا بتوانید اطالعات جامعی  

این کشور، تحصیل   در زمینه مهاجرت به فرانسه، در این مقاله دریافت نمایید. بهترین روش برای اخذ اقامت

موسسه   رایگان به زبان فرانسوی و روش خودحمایتی می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید با مشاورین

مشاوره ای رایگان از طریق تماس تلفنی داشته باشید، تا با راه های مهاجرت به فرانسه و هزینه   حقوقی ملک پور

مهاجرت به فرانسه با توجه به شرایط فردی خود آشنا شوید. همچنین می توانید نظرات و سواالت خود را در  ی 

انتهای مقاله برای ما مطرح نمایید. همچنین می توانید با سرچ عبارت “مهاجرت به فرانسه ملک پور” اطالعات  

 .موردنیاز در ارتباط با مهاجرت به فرانسه دریافت نمایید 

 

 شرایط عمومی مهاجرت به فرانسه

از روش ها و راه های مختلفی امکان پذیر می باشد. کار، تحصیل، سرمایه گذاری، تولد،   فرانسه مهاجرت به

ه این کشور می باشد. در ادامه تمامی روش ها خدمت شما عزیزان  ازدواج و پناهندگی، شش روش مهاجرت ب

شرح داده خواهد شد. پناهندگی یکی از روش های غیر قانونی و خطرناک می باشد، که به هیچ عنوان به هیچ  

شخصی پیشنهاد داده نمی شود و بررسی این روش در این مقاله صرفا برای داشتن اطالع از سختی ها و  

ه می باشد. مهاجرت به فرانسه از طریق زبان و تحصیل در این کشور از روش های مناسب برای  مشکالت این را 

اقامت این کشور می باشد اما در صورتی که دانشجو پس از تحصیل در این کشور به کار مشغول شود و اقامت  

نسه از این طریق، در ادامه  خود را تغییر دهد این امر امکان پذیر می باشد. برای بررسی اخذ اقامت و تابعیت فرا

با ما همراه باشید. می توانید کلمه کلیدی “مهاجرت به فرانسه ملک پور” را سرچ نمایید تا اطالعات دقیقی در  

 .این باره دریابید 

 

 ت به فرانسه از طریق کارمهاجر
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 مهاجرت به فرانسه تحصیلی 

 سرمایه گذاری در فرانسه 

 مهاجرت به فرانسه از طریق ازدواج 

 اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به فرانسه از طریق پناهندگی

 اخذ تابعیت فرانسه

مهاجرت به فرانسه از روش هایی مانند کار، تحصیل، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج و پناهندگی در بخش های  

قبل مورد بررسی و نقد علمی قرار گرفت. با توجه به آنچه که گفته شد، پناهندگی روش غیر قانونی و پر خطری  

گفته شده در نهایت به اقامت دائم این  می باشد و هیچ به شخصی پیشنهاد داده نمی شود اما تمامی روش های  

کشور و تابعیت ختم خواهند شد. اقامت از طریق تحصیل به این صورت می باشد که پس از تحصیل دانشجویان  

سال کار در این کشور می توان به   5باید با جستجوی کار اقامت خود را به اقامت کاری تبدیل نمایند. که پس از 

ریافت اقامت دائم، در سال دهم می توان برای تابعیت نیز اقدم داشت و پاسپورت  اقامت دائم رسید. پس از د

سال می تواند تابعیت فرانسوی را اخذ   4فرانسوی را دریافت کرد. در روش ازدواج شخص خارجی پس از گذشت 

یاد گرفته و به    نماید. برای دریافت تابعیت و پاسپورت فرانسوی، افراد باید در سال های گذشته زبان فرانسوی را

 .آن تسلط کامل و کافی داشته باشند 

 سواالت متداول در زمینه مهاجرت به فرانسه

 تحصیل در مقطع کارشناسی به در این کشور به چه زبانی بوده و نیاز به چه مدرک زبانی دارد؟ 

بان فرانسوی در این  تحصیل به زبان فرانسوی می باشد و نیازمند ارائه مدرک زبان فرانسوی و یا پذیرش دوره ز

  دریافت  زبان دوره  کشور  این  در  توانید   می  و است پذیر امکان نیز زبان  طریق از فرانسه به  مهاجرت.  است  کشور

 .نمایید 

سال می توان اقامت   5آیا با اقدام از روش خودحمایتی فرانسه نیز می توان به تابعیت رسید؟ بله پس از گذشت 

 .افت پاسپورت اقدام نمود سال برای دری 10دائم و پس از 

 آیا تحصیل فرزندان در روش خودحمایتی رایگان می باشد؟



 

 

 .بله پس از اقدام از روش خود حمایتی تحصیل فرزندان رایگان خواهد بود 

 آیا با تولد نوزاد در فرانسه می توان برای اقامت پدر و مادر نیز اقدام کرد؟ 

ولد از قانون خون تبعیت کرده و فقط در این صورت تابعیت را به  خیر کشور فرانسه برای اعطا تابعیت از طریق ت

 .نوزاد خواهد داد که پدر یا مادر شخص فرانسوی باشند 

 مهاجرت به فرانسه از طریق خرید ملک امکان پذیر است؟ آیا

 .خیر خرید ملک در فرانسه موجب اخذ اقامت نمی گردد

 سخن پایانی

مهاجرت به فرانسه از طریق مختلف در بخش های گذشته مورد بررسی قرار گرفته شد. از بهترین روش های  

سال، روش تمکن مالی یا خودحمایتی می   5مهاجرت به فرانسه و دریافت اقامت دائم این کشور پس از گذشت 

فرانسه بدون هیچ نیازی به حضور در این کشور به افراد سرمایه دار بدون انتقال سرمایه اقامت را  باشد. کشور 

اعطا خواهد کرد. همچین تحصیل به زبان فرانسوی در این کشور رایگان بوده و این نکته از مزایای مهاجرت به  

ی برای تحصیل به فرانسه مهاجرت این کشور حساب می شود و سالیانه متقاضیان و دانشجویان بین المللی زیاد

میکنند. همچنین تحصیل پزشکی در دانشگاه های تاپ این کشور نیازی به دادن آزمون ورودی نیز ندارد.  

امیدواریم مطالب ارائه شده در این مقاله برای مهاجرت به فرانسه به شما عزیزان کمک کرده باشد. برای پاسخ به  

ش خود را در انتهای مقاله برای کارشناسان با تجربه موسسه مطرح نمایید.  سواالت مربوطه خود می توانید پرس 

همچنین می توانید مشاوره ای رایگان در خصوص شرایط فردی خود در زمینه مهاجرت به فرانسه، با تماس 

عات  رایگان تلفنی داشته باشید. ضمنا می توانید با سرچ کلمه کلیدی “مهاجرت به فرانسه ملک پور” تمامی اطال

 .در این زمینه را دریافت نمایید 

 


