
 

 

 مهاجرت به چین

 ختلف در چین و اخذ اقامت از روشهای م

مهاجرت به چین، انواع روش های مهاجرت به چین و مدارک و شرایط مربوط به هر کدام از این روش ها در این  

مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی قرار می گیرد. روش های مهاجرت به چین کدامند؟ آیا از طریق تحصیل در  

ندگی در چین به چه صورت است؟ آیا  چین می توان اقامت و پاسپورت این کشور را به دست آورد؟ هزینه های ز

سرمایه گذاری در چین روش مناسبی برای مهاجرت به این کشور می باشد؟ ما در این مقاله سعی بر آن داشته  

شود، پاسخی دقیق ارائه دهیم.  ایم تا به این سواالت و سایر سواالتی که در زمینه مهاجرت به چین مطرح می 

به سایر مقاالت موسسه حقوقی ملک پور اطالعات به روز و مفیدی را در   شما عزیزان می توانید با مراجعه

خصوص مهاجرت به کشورهای مختلف کسب نمایید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که از طریق  

 .ه رایگان دریافت نمایید مشاور  موسسه حقوقی ملک پور تماس تلفنی از وکال و کارشناسان مجرب

 مهاجرت به چین از طریق تحصیل 

این کشور   ۲۰۱۸چین با بیشترین تعداد انتشارات علمی از ایاالت متحده پیشی گرفته و در سال  ۲۰۱۷در سال 

های برتر جهان را به خود اختصاص داده است. همین عوامل باعث شده  پس از ایاالت متحده رتبه دوم دانشگاه 

ن کشور به یک مقصد مهم و یکی از محبوب ترین کشورها در آسیا برای دانشجویان بین المللی  است که ای

میلیون دانشجو دارد. این    ۶دانشگاه و کالج است که بیش از   ۲۰۰۰تبدیل شود. آموزش عالی در چین متشکل از  

ترس می باشد. در  سیستم شامل لیسانس، فوق لیسانس و دکتری است که برای دانشجویان خارجی نیز در دس 

 .این قسمت از مقاله به بررسی هر کدام از این مقاطع می پردازیم

 مقطع لیسانس

  مدرک کسب  زمان  باشد. البته در برخی از رشته ها ممکن استساله می  ۴طول دوره لیسانس در چین معموال 

برای تحصیل در این مقطع   . شود می ارائه  مختلفی  هایرشته  در  لیسانس  مدرک معموال. شود تر  کوتاه لیسانس،

سال سن داشته باشید و بتوانید مدرک دیپلم خود را ارائه دهید. یک سال   ۱۸الزم است که شما حداقل 

شود و با تعطیالت  تحصیلی در چین از دو ترم تشکیل شده است، ترم پاییز که در ماه سپتامبر شروع می 

 .یابد شود و با تعطیالت تابستانی پایان می ه آغاز مییابد و ترم بهار که از اواسط فوریزمستانی پایان می 

 مقطع فوق لیسانس
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طول دوره کارشناسی ارشد در چین معموال دو سال است. برای تحصیل در این مقطع داشتن مدرک لیسانس  

ای  شوند. البته این امکان برالزامی است. در این مقطع دروس هم به زبان چینی و هم به زبان انگلیسی ارائه می 

  چین های  دانشگاه  دانشجویان فراهم شده است که بدون داشتن مدرک زبان بتوانند برای تحصیل در برخی از

 .شوند  خود نظر مورد  تحصیلی  مقطع وارد زبان  های دوره  گذراندن  از بعد  و نمایند  اقدام

 مقطع دکترا 

حصیل در این مقطع باید عالوه بر  ساله بوده و دانشجو برای ت  ۵تا   ۳طول دوره تحصیل دکترا در چین معموال 

را نیز ارائه دهد تا   ۱۵و معدل باالی   5.5ارائه مدارک تحصیلی سابق خود، پروپوزال، آیلتس با نمره حداقل 

 .بتواند در این مقطع پذیرش بگیرد

 بورسیه تحصیلی در چین

است؛ بورسیه تحصیلی  بورسیه تحصیلی در چین برای دانشجویان بین المللی فراهم شده که شامل دو قسمت 

پوشی کامل از شهریه و هزینه خوابگاه و بورسیه تحصیلی جزئی که به معنای چشم  کامل که به معنای چشم

باشد. به طور کلی بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی  پوشی از قسمتی از شهریه و هزینه خوابگاه می 

 :شودبه سه نوع تقسیم می 

 بورسیه تحصیلی دولت چین*

 بورسیه تحصیلی استانی *

 بورسه تحصیلی دانشگاه *

ها است. قطعا دانشجویانی که از  انتخاب داوطلبان برای اخذ بورسیه تحصیلی مبتنی بر شایستگی تحصیلی آن  

 .شتنظر رزومه تحصیلی و نمره زبان شرایط بهتری داشته باشند، شانس بیشتری برای اخذ بورسیه خواهند دا

 بررسی هزینه های زندگی در چین 

یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که قبل از مهاجرت به چین باید مورد بررسی قرار دهید، هزینه های زندگی در  

میلیارد جمعیت دارد، هزینه های زندگی در آن نسبت به برخی از    1.4این کشور است. گرچه این کشور حدود 

البته این امر تا حد زیادی به محل و سبک زندگی شخص نیز بستگی دارد، به   کشورها مانند انگلیس کمتر است.

  زندگی  هزینه  کلی طور  به. هستند  تر گران آوری شگفت  طور مثال شهرهای بزرگ مثل پکن و شانگهای به طرز 



 

 

غذایی در   اقالم از  برخی هزینه  زیر  جدول در. باشد می   اجاره بدون  ماه  در دالر 650  حدود نفر یک  برای چین در

 .چین را مشاهده می نمایید 

 هزینه های زندگی در چین 

 هزینه/دالر آمریکا  اقالم 

 3 غذا در رستوران معمولی 

 5 مک دونالد 

 0.49 لیتر  0.33نوشابه پپسی 

 0.33 لیتر  0.33آب معدنی 

 2 لیتر  1شیر 

 1.01 کیلوگرم   1برنج سفید 

 1.83 عدد  12تخم مرغ 

 12.71 کیلوگرم  1پنیر 

 1.76 کیلوگرم  1پرتقال 

 1.23 کیلوگرم  1موز 

 3.88 کیلوگرم   1فیله مرغ 



 

 

 0.36 کیلو متر   1تاکسی 

 52.2 هزینه های انرژی و خاک روبه 

 36.07 باشگاه بدنسازی بزرگسال

 506.82 خوابه مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 بررسی ویزای همراه برای مهاجرت به چین

برای تمام اشخاصی که قصد دارند از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری و غیره به چین مهاجرت کنند، اخذ 

ویزای همراه از موضوعات بسیار مهم و اساسی محسوب می شود. خوشبختانه این امکان برای افراد وجود دارد  

سال خود نیز درخواست    ۱۸توانند برای ویزای همراه یعنی همسر و فرزندان زیر که در هر کدام از این روش ها ب

دهند. البته به این نکته توجه داشته باشید که در مهاجرت به چین از طریق تحصیل یا کار شخص اصلی تنها  

ولی در برخی از  تواند برای پیوستن همراه و دریافت ویزای آن ها اقدام نماید. بعد از اخذ اقامت قانونی خود می 

روش ها مانند سرمایه گذاری این امکان وجود دارد که متقاضی همزمان با ویزای خود برای ویزای همراه نیز  

درخواست دهد. برای اخذ ویزای همراه عالوه بر مدارک کلی، داشتن مدارکی مانند سند ازدواج، سند تولد و  

 .، الزامی استغیره که ارتباط متقاضی با شخص اصلی را اثبات نماید 

 اخذ اقامت و تابعیت از طریق مهاجرت به چین 

در تمام روش های مهاجرت به چین با این سوال روبرو هستیم که آیا امکان اخذ اقامت و تابعیت کشور چین از  

گذاری، ازدواج و غیره وجود دارد یا خیر؟! در خصوص تحصیل در چین باید بدانید  طریق تحصیل، کار، سرمایه 

تحصیل در این کشور منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت آن نمی گردد، ولی این امکان برای فارغ    که صرف

سال کار   4التحصیالن وجود دارد که بعد از تحصیل مانند متقاضیان کار در این کشور دنبال کار بگردند و بعد از 

گذاری در چین  ادی که اقدام به سرمایه کردن و پرداخت مالیات برای دریافت اقامت دائم آن درخواست دهند. افر

اند نیز در صورتی که بتوانند سه سال سرمایه گذاری خود را در این کشور حفظ کرده و به دولت مالیات  کرده 

توانند برای اخذ اقامت دائم آن اقدام نمایند. برای اخذ اقامت دائم از طریق ازدواج شرایط خاصی  بپردازند، می 

 :له اینکه مورد نیاز است از جم



 

 

 .سال گذشته باشد  ۵از ازدواج متقاضی و همسر او حداقل  *

 .تمکن مالی الزم را داشته باشند *

 .ماه را در چین زندگی کرده باشد  9سال متوالی حداقل  5متقاضی به مدت *

چینی،   در تمامی این موارد متقاضی می تواند بعد از دریافت اقامت دائم با داشتن شرایطی مانند؛ تسلط به زبان 

 .نداشتن سوء پیشینه کیفری، آشنایی با فرهنگ چین برای دریافت پاسپورت آن نیز درخواست دهد 

 


