
 

 

 

 :  ه بر آناقامت فرانسه و مقدم

از طرق مختلفی  میتوان به اقامت   . گیرد ورد تحقیق و بررسی علمی قرار می در این مقاله م اقامت فرانسه

یل  همراه با نکات کلیدی آن توضیح داده شده است. افراد کثیری هدف  صطرق به تففرانسه دست یافت که این 

و بر طبق قوانین روز صورت   شان از مهاجرت به فرانسه اخذ اقامت فرانسه است که باید این مهاجرت اصولی

راه های   در این مقاله  .ر نیست مگر به وسیله وکیل مهاجرتو این میس تا منجربه اقامت فرانسه شود  ،بگیرد

مهاجرت به فرانسه بیان شده است  ، راه های اخذ اقامت فرانسه، تابعیت فرانسه و هزینه های مهاجرت به فرانسه

مقاله  این   ست راهنمای شما در این امر باشد و بهترین و کم ریسک ترین مهاجرت را داشته باشید .که امید ا

در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با کارشناسان موسسه  است. تهیه شده  موسسه حقوقی ملک پورتوسط 

اتریش تماس حاصل فرمایید و مشاوره رایگان دریافت نمایید و یا میتوانید ویدیو   MIEحقوقی ملک پور  

 ی آن بهترین مسیر خود را بیابید. ه نمایید و با تماشاه گام انتخاب مسیر مهاجرت را تهیراهنمای گام ب 
 

 : آن اقامت فرانسه و شرایط عمومی

و مهاجرت به فرانسه با توجه به اروپایی بودن این کشور و حضور آن در غرب اروپا و پایتختی   اقامت فرانسه

  نها یورو است . آزبان رسمی این کشور فرانسوی و واحد پول  .اریس مورد بررسی افراد مهاجر استهمچون پ

ز  ئخذ اقامت فرانسه بسیار حاکه این امر در ااست  ایتالیاس و اسپانیا و ئیسو ،فرانسه در همسایگی آلمان  کشور

و شخص با اخذ اقامت فرانسه میتواند به کشور های دیگر سفر کرده و یا در کشور های دیگر با  اهمیت است 

  یش ویزا که با توجه به شرایط دارد   فرانسه یبرای اقامت فرانسه شخص نیاز به ویزا تغییر ویزا زندگی کند.

 ف آن در این مقاله ذکر شده است. اخذ کرده و طرق مختلمربوطه را 

 

 

 فرانسه از طریق کار :  اقامت



 

 

. فرانسه برای  را بررسی میکنند آن خواهان کار  هستند  ی کهت که افراداز طریق کار روشی  اس اقامت فرانسه 

  صمدرک لیسانس را داشته باشند و شخ. ویزایی برای افراد متخصص که حداقل  نوع ویزا به افراد میدهد  2کار 

ر که باعث گ . ویزایی دیخواهان او باشد  در واقع کار فرمایی در فرانسه .اشد باید پیشنهاد شغلی در فرانسه داشته ب

و   باشند و باالتر   ای حداقل مدرک فوق لیسانسست و باید دارکار برای افراد نخبه ا ی اقامت فرانسه میشود ویزا

اشخاص باید عالوه بر مدرک تحصیلی   این گروه ی  فرانسه پیشنهاد کاری داشته باشند. هر دواز کارفرمایی در 

  ذکر شده به زبان فرانسوی نیز برای ارتباط با مردم و کار مسلط باشند و شرایط سنی مناسب کار و سابقه کار

اقامت فرانسه با تمدید  .استروزه است که قابل تمدید  90 ن ویزا ای .باشند  داشته  مرتبط با رشته تحصیلی خود 

م  ئکرده و بعد از آن برای اقامت دا کاری خود را تمدید   یسال ویزا4ویزاهای کار ممکن است بنابراین شخص تا  

است  باال محسوب میشود و ممکن % است و این نرخ در اروپا  9.10نرخ بیکاری فرانسه   .فرانسه اقدام میکند 

رد میتواند بیاید که  یکاری میگ  ی شخصی که ویزاهمراه .  تحصیل در کاریابی دچار مشکل شود  شخص بعد از

  یهمراه با ویزا .این امر بعد از قرار داد کاری و نشان دادن تمکن مالی برای اداره خانواده اش صورت میگیرد

 مهاجرت دارد .  رانسه نیاز به تایید اداره  همراه وارد میشود و برای کار در ف

 

. این مدارک  ارائه کنید داده  برای دریافت ویزای کار فرانسه باید مدارک زیر را به سفارت فرانسه در کشور خود 

 :عبارت است از

 ماه اعتبار داشته باشد(  ۳معتبر )حداقل پاسپورت  •

 کپی صفحه اول شناسنامه  •

 گواهی تجربه ها و مهارتهای کاری  •

 رزومه شخصی  •

 قطعه عکس    2  •

 فرم ویزای طوالنی مدت •

با  تایید مقامات فرانسوی   ،ی کار فرانسه و کارفرمای فرانسوی فرم قرارداد کاری بین متقاضی ویزا  •

 مثل اداره کار و اتباع خارجی )گواهی اشتغال با نام شما از طرف کارفرما( 

 ماه تمکن مالی برای ویزای کار فرانسه  3نامه  •



 

 

و اثبات   مثل گذرنامه فرانسههمراه با کپی از اسناد هویتی هزینه ها ساپورت ضمانت نامه کارفرما   •

 .درآمد 

 بیمه درمانی درطول مدت اقامت •

 ارائه سند ثبت نام کسب وکار  •

 و بریتانیا دردوسال اخیر  آمریکا ، فتوکپی ویزای شینگن •

 مدارک تحصیلی ) شامل مدرک لیسانس و باالتر(  •

 یورو است .  368کاری فرانسه   ی هزینه ویزا •

   

 : اقامت فرانسه از طریق تحصیل 

ه قصد مهاجرت به فرانسه را  از طریق تحصیل روشی است که مورد استقبال افراد بسیاری است ک  اقامت فرانسه

. تحصیل در فرانسه در مقاطع  موزشی بولونیا استآ. تحصیل فرانسه منطبق با نظام دارند 

سال بوده و مدارک آموزشی   11تا   6مختلف عبارت است از : دوره ابتدایی است که برای افراد  

سال   15تا   11است و شخص از دوره cm1 . ce1. ce2 . cp . cm2 به نام های    

پس از  در نظر گرفته شده است .lyceeدوره  18تا   15وارده دوره کالج میشود و برای سنین  

از    .میشودوارد دوره های دانشگاهی ن ئشخص در مواعد زمانی سپتامبر و ژواین دوره ها 

.  استراسبورگو  و سوربن اشاره کرد  پاستور، لویی دانشگاه های برتر فرانسه میتوان به دانشگاه  

  3تا   2ساله و دکتری  2، فوق لیساتس  ساله 3دوره های دانشگاهی لیسانس مقاطع تحصیلی  

ساله است . شخص برای اقامت فرانسه از طریق تحصیل هزینه های تحصیل را باید در نظر  

بگیرد که هزینه های تحصیل در دانشگاه های دولتی  فرانسه بسیار پایین و مناسب است و در  

یورو است در مقطع دکتری نیاز به   3500یورو و برای فوق لیسانس تا  150مقطع لیسانس تا 

و اصوال بورسیه تحصیلی فرانسه اخذ میشود  برای تحصیل در دانشگاه های  سوپروایزر است 

تا    7000ه دولتی نیاز به زبان فرانسوی است. هزینه های  دانشگاه های خصوصی  فرانس

عبارت است از :   رشته های تحصیلی در دانشگاه های فرانسه  .یورو در سال است 15000

 . ناوری اطالعات، پزشکی، داروسازی و هنرمدیریت بازرگانی، روانشناسی، اقتصاد، ف



 

 

ساعت کار کرده و   20تواند هفته ای یاجرت فرانسه اجازه کار داشته و مدانشجو حین تحصیل با تاییدیه اداره مه

یرای اخذ بورسیه از دانشگاه های فرانسه دانشجو  . قسمتی از هزینه های خود را پوشش دهد 

،  تحصیلی قوی و سطح زبان عالی بودهو پیشینه    باید دارای شرایطی باشد از جمله نمرات

مقاالت و رزومه قوی  داشته باشد . اگر شخص شرایط بورسیه فرانسه را داشت دانشگاه نیز  

. شخص  ه های تحصیلی و زندگی داده میشود یورو به عنوان کمک هزین  450تایید کرد حدودا 

همراه چند ماه بعد از ورود دانشجو   ی اویز  که،دانشجو در فرانسه میتواند همراه نیز داشته باشد 

 درخواست داده میشود و اجازه کار شخص دانشجو باید توسط اداره مهاجرت تایید شود .

 :مت فرانسه از طریق سرمایه گذاری اقا

  شرکت و سرمایه جمله : ثبت و طرق مختلفی دارد از   از طریق سرمایه گذاری نیز حاصل میشود اقامت فرانسه 

نس پلن و  ثبت شرکت در فرانسه نیازمند بیز سرمایه گذاری از طریق .گذاری در بخش های مختلف اقتصادی

. حداقل  طرح توجیهی است د نوآوری برای فرانسه است و نیازمنه دارای استارت آپ است و باید ثابت شود ک 

حقوقی طبق قانون  و شخص باید به کارمندان شرکت خود هزار یورو است  30سرمایه برای ثبت شرکت فرانسه 

آن اقامت فرانسه را دریافت  ساله گرفته و پس از  4 یابتدا ویزا. شخص با ثبت شرکت در فرانسه فرانسه نیز بدهد 

ولی برای کار  مده و او نیز میتواند اقامت فرانسه را بگیرد  آهمرا   یمیکند همچنین خانواده شخص میتواند با ویزا 

    سرمایه گذاری فرانسه در بخش های اقتصادی است. که   ی نوع دیگری از ویزا . زه از اداره مهاجرت داردنیاز به اجا

اشتغال زایی در   برایسرمایه مورد نیاز  .شودمیمنجربه ایجاد شغل در بخش های صنعتی و اقتصادی فرانسه 

. همراه نیز میتواند به  ریافت کند ند اقامت فرانسه را دا سال میتو 4هزار یورو بوده و شخص پس از   300رانسه  ف

میزان ریسک در سرمایه گذاری بسیار اهمیت دارد که    مت فرانسه را دارد. انیز امکان اقو او شخص اصلی پیوسته  

است که نشان   1،  7تا  1بین در سالهای اخیر اری در فرانسه باید در نظر گرفته شود میزان ریسک سرمایه گذ 

 فرانسه پایین است نمودار زیر نشان دهنده این موضوع است.  دهنده این است وضعیت سرمایه گذاری در 

 اقامت فرانسه از طریق ازدواج : 

را دارد که در صورت وجود این  یشود که شرایط خاص و مخصوص به خود با ازدواج نیز حاصل ماقامت فرانسه 

. به این صورت شخص با فردی از تبعه  اقامت و تابعیت فرانسه وجود داردشرایط امکان اخذ 



 

 

ار هم بوده با هم مسافرت کرده و عالقه  د که مدتی در کنو باید ثابت کنفرانسه ازدواج کرده 

ز این جهت ازدواج صوری نبوده و اشود که این  خود را بهم ثابت کرده به عبارتی اثبات

خانه داشته و وضعیت مالی مناسبی  همچنین شخص تبعه فرانسه باید  .ری بسیار میشودیسختگ 

ی   توریست یویزا  ذ خود و همسرش برآید  شخص برای اخ هزینه زندگیاشته باشد که از پس د

گی و تمکن  د ازدواج در فرانسه و ادرس محل زن نیازمند گواهی  ،عالوه بر مدارک هویتی و فردی

  4. شخص پس از دی فرانسه نام داردزنام ی ویزا  ،این ویزا  .تبعه فرانسوی است همسر   مالی

 . تبدیل کند   م فرانسه ائسال میتواند ویزای ازدواج خود را به اقامت د

 

 از طریق تولد :  و اخذ تابعیت اقامت فرانسه

تولد را مورد بررسی قرار    از طریق مختلفی داده میشود که ما در اینجا اقامت فرانسه از طریقاقامت فرانسه 

هست ولی به سیستم و قانون کشور بستگی دارد     فرانسه  با تولد فرزند امکان اقامت  .میدهیم

تبعه   نوزاداز این جهت سیستم فرانسه خون است و فرزند فقط در صورتی که پدر و مادر که 

منتقل میشود حتی اگر یکی از پدر یا مادر   فرانسه به فرزند   باشند و از خون آنها تابعیت هفرانس

پدر و  یا اگر فرزندی در فرانسه به دنیا بیاید و    باشند فرزند هم تبعه فرانسه است تبعه فرانسه 

همینطور کسی که از والدینی متولد    . فرانسه را میگیرد تابعیتمادر اش نا مشخص باشد نیز  

اگر فرزند پدر و مادر غیر  ولی .  رات فرانسه بوده اند مدر مستعشده که قبل از استقالل فرانسه 

زند و فر ای فرزتد و والدین اش وجود ندارد فرانسه برفرانسوی داشته باشند هیچ حق اقامت 

افت میکند. حتی در  یند میشود و بعضی خدمات رایگان دربهرم فقط از امکانات و پشتیبانی 

 اقامت فرانسه را نخواهند داشت.   انسه فرزند پدر و مادر امکان اخذ صورت اخذ اقامت فر

 

 

 



 

 

 

 :  اقامت فرانسه و هزینه های زندگی در فرانسه 

مهاجرت به   یبتواند در ابتداید با سال طول میکشد و شخص 5- 4دا پروسه ای است که حدو اقامت فرانسه

ر  هزینه زندگی در شه. ینه های زندگی اش را در نظر بگیرد  که این مسئله مهم استفرانسه هز

ای مهاجرت نیاز به دو  شما بر .پاریس نسبتا باال استهای مختلف متفاوت است و در شهر 

شامل هزینه خوابگاه  ی هزینه های شخصهزینه دارید یکی هزینه ای برای گرفتن ویزا و  نوع  

خوراک و پوشاک و حمل و نقل و هزینه های درمانی است . به طور کلی هزینه های دو نفر در  

یورو اضافی در نظر گرفته   300هر فرزند  براییورو است و  1200تا   1000اروپا و فرانسه 

به   .باشد  مالی داشته   کنحساب به عنوان تم میشود که شخص باید این مبلغ را قبل از اقدام در 

، اجاره  یورو 1.54یورو ، یک لیتر بنزین 14.00طور کلی به عنوان مثال هزینه رستوران ارزان 

سال   1از پس  متقاضی باید بتواند   .یورو  1.159.80آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 

وقت وارد بازار کار شده و   ه شخص پس از ورود میتواند با کار نیم هزینه زندگی خود برآید و

  کامالنیز وارد بازار کار شده و هزینه هایش را قسمتی از هزینه خود را پوشش دهد و پس از آن 

 د.پوشش ده

 

 

 رستوران ارزان قیمت  یورو  15.00

 نفر   2غذا برای  یورو  55.00

 آب یورو  1.93

 تخم مرغ  یورو  3.33

 برنج یورو  2.06



 

 

 سیب یورو  2.75

 نفره 1حمل و نقل بلیط  یورو  1.90

 کیلومتر   1تاکسی یورو  1.30

 انرژی برق و گاز و اب و..  یورو  149.36

 مگابایت  60اینترنت یورو  28.40

 باشگاه تناسب اندام  یورو  44.55

 مهد کودک   یورو  824.41

 لباس و کفش  85.48

 خوابه مرکز شهر  1اجاره در ماه  یورو  1.166.69

 خرید اپارتمان  قیمت هر متر مربع  یورو  10.410.96

 متوسط درامد ماهیانه   یورو  1.052.64

 

 

 

 

 تابعیت :اقامت فرانسه و اخذ  

. شخص پس  هدف افراد کثیری از مهاجرت به  فرانسه است که از طرق ذکر شده حاصل میشود اقامت فرانسه 

سال در    10م شخص میتواند مدت ئبا اقامت دا  . دم را دارئسال زندگی امکان اخذ اقامت دا 5 از



 

 

ی  ول  ،امکانات بهرمند شدهم فرانسه از ئاند و زندگی کند شخص با اقامت دافرانسه باقی بم

با شهروند فرانسوی شدن در واقع شخص شهروند اروپایی  . دحقوقی مثل حق رای دادن را ندار

و شخص باحفظ تابعیت خود اقامت  مد کرده آ در اتحادیه اروپا رفت و است و به راحتی میتواند 

دارد و    شخصات شخصی فرد م فرانسه بستگی به مئاقامت دا .فرانسه را دریافت میکند و تابعیت 

و توانایی زبان بستگی  ، ثبات مالی و چگونگی پیوستن به جامعه فرانسه لی مانند اشتغالئمسا

می از بین  ئرک کند حق اقامت داسال متوالی فرانسه را ت 2. همینطور شخص اگر بیش از دارد

سال به   5م از ئمت دام دارد اقائدااگر شخصی عضو خانواده ای باشد که اقامت  . خواهد رفت

،  یک قرار داد کاری، بیانیه بانکیم نیاز به مدارکی دارید از جمله ئ برای اقامت دا سال میرسد.3

متفاوت است. پس از اخذ  گواهی تولد و یا ازدواج و گواهی پزشکی که بستگی به شرایط شخص 

شخص با شهروند فرانسه بودن حق امکان شهروند فرانسه شدن وجود دارد که  اقامت فرانسه 

سال متوالی در فرانسه زندگی کرده و به   5ساله بوده و   18شخص باید باالی  رآی دادن دارد

زبان فرانسوی مسلط بوده و با فرهنگ و دانش و جامعه و حقوق و وظایف شهروندان فرانسوی  

 ست ملیت خود را از بین ببرد و دو تابعیتی میشود. اگاه باشد .  شخص نیازی نی 

 

 

 

 اقامت فرانسه و سخن پایانی: 

های رسیدن به اقامت فرانسه در این مقاله مورد بررسی واقع شده است و بر آن  ه و شرایط و را  اقامت فرانسه

  یمعایب و مزایا .سروران باشد کرده تا راهنمای شما شدیم راه های اخذ اقامت فرانسه و تابعیت فرانسه را بیان  

کن است در کاریابی  مهاجرت به فرانسه به عنوان مثال با توجه به نرخ بیکاری فرانسه شخص پس از تحصیل مم

، سرمایه گذاری  ز قبیل اقامت فرانسه از طریق کار، تحصیلروش های مختلف اقامت فرانسه ا . دچار مشکل شود

جهت اخذ اطالعات بیشتر میتوانید با مشاورین تخصصی ما  .شده است  همراه با نکات به طور کامل توضیح داده

یافت  در باب اقامت فرانسه در   مشاوره رایگان تماس حاصل فرموده و اتریش   MIE در موسسه حقوقی ملک پور  



 

 

  ترین زمان دریافت رات و پرسش های خود را بیان کنید و پاسخ خود را در کوتاه ظکنید و یا در قسمت دیدگاه ن 

 نمایند .  راهنمایی  کنید تا شما را در این امر مهم اقامت فرانسه 
 

 

 


