
 

 

 مهاجرت کاری به فرانسه

 2021و لیست مشاغل مورد نیاز فرانسه 

از طریق کار و مزایای مهاجرت به فرانسه   اقامت فرانسه مهاجرت کاری به فرانسه و کار در فرانسه برای ایرانیان و

ررسی و تحلیل قرار میدهیم. کار مامایی در فرانسه چگونه است؟  از طریق کار را در این مقاله ی علمی مورد ب

ویزای کار فرانسه برای ایرانیان از چه طریق امکان پذیر است؟ کشور فرانسه از جمله کشورهای خوب اروپایی  

محسوب میشود که هر ساله افراد زیادی برای دریافت ویزای کاری آن درخواست می دهند. کشور فرانسه از  

اقتصادی اروپا محسوب میشود و از فعال ترین کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه محسوب میشود.   قطب های 

صنعت خودرو سازی در این کشور بسیار پیشرفته و فعال است که شامل برندهای معروف و موفقی مانند پژو ،  

مهندسی و صنعتی فعال   های  زمینه  در  که افرادی  که است شده  باعث مواردی چنین. باشد  می  … سیتروئن و 

خود انتخاب  مهاجرت هستند و سابقه ی کاری مناسبی در این خصوص دارند، این کشور را به عنوان مقصد 

میکنند و کار در فرانسه را هدف خود قرار دهند. شما عزیزان میتوانید برای بررسی شرایط خود جهت مهاجرت 

و اتریش ، میتوانید با مشاورین و کارشناسان  ویزای کار کانادا به فرانسه و کشورهای دیگر همچون اخذ کاری 

تماس بفرمایید تا راهنمایی های الزم را به صورت رایگان و تلفنی   ( اتریش  MIE )موسسه حقوقی ملکپور ارشد 

 .دریافت نمایید 

 انواع ویزای کاری فرانسه

و ویزای جست و    JON OFFER در بیشتر کشورهای اروپایی دو نوع ویزای کاری وجود دارد؛ ویزای جاب آفر

 .که در ادامه با آنها بیشتر آشنا میشویم JOB SEKEER جوی کار یا

 JOB OFFER ویزای جاب آفر یا

سوی پیدا کنند که به نیروی کار  افرادی که قصد دریافت این ویزا را دارند، در ابتدای امر باید یک کارفرمای فران

  3و تخصص آنها اعالم نیاز نماید. کار فرمای فرانسوی ابتدا باید آن شغل را در کشور خود آگهی کند ) معموال 

ماه در کل   3ماه ( و اگر فردی فرانسوی که شهروند این کشور است، متقاضی آن کار نبود، همان شغل مجدد 

از هم فردی آن شغل را نپذیرفت، یک فرد خارجی بتواند آن را دریافت نماید. از  اتحادیه اروپا آگهی شود و اگر ب

صحبت های بیان شده، نتیجه میگیریم که دریافت پیشنهاد شغلی برای ایرانیانی که قصد مهاجرت کاری به  

 .فرانسه را دارند بسیار سخت است

 JOB SEKEER ویزای جست و جوی کار یا
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رین ویزاهای کاری اروپا محسوب میشود که طرفداران بسیاری دارد. حسن و امتیاز  این ویزای کاری از محبوب ت 

ماه در خاک این کشور   6این ویزا این است که به فرد متقاضی مهاجرت کاری به فرانسه اجازه میدهد که حداقل 

آلمان به ایرانیان   کشور اتریش و  2حضور داشته باشد و به طور فیزیکی به کاریابی بپردازند. در حال حاضر تنها 

 .این نوع ویزا را اهدا میکنند و کشور فرانسه این امتیاز را ندارد

 فرانسه 2021مشاغل مورد نیاز 

اداره ی کار کشور فرانسه، هر ساله لیستی از مشاغل مورد نیاز این کشور را اعالم می نماید که در این لیست به  

مشاغلی که بازار کار خوبی دارند اما نیزوهای کاری متخصص کمتری دارند اشاره شده است. افرادی که به دنبال  

ست، شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند و مدارک  مهاجرت کاری به فرانسه هستند، میتوانند با بررسی این لی 

الزم جهت اقدام برای دریافت ویزای کاری فرانسه را فراهم آورند. نکته قابل توجه این است، که اعالم این لیست  

به معنای تضمینی بودن کاریابی در این رشته ها نیست و فرد با صرف داشتن مدرک تحصیلی آن رشته نمیتوان  

 .آن اقدام کند، بلکه باید مهارت و سابقه ی کاری مرتبط با آن را هم داشته باشد  برای دریافت



 

 

 

 میزان حقوق در فرانسه 

متقاضیان که قصد مهاجرت کاری به فرانسه را دارند، به دنبال ساختن یک آینده ی کاری بهتر برای خود می  

وبی برخوردار می باشند، به راحتی می توانند  باشند. افرادی که دارای تخصص هستند و از سطح زبان فرانسوی خ

در سطوح باالی درآمدی کشور فرانسه قرار بگیرند. تعیین حداقل میزان حقوق بستگی زیادی به نوع کار و تعداد  

ساعاتی که فرد باید برای آن وقت صرف کند دارد و این حقوق دریافت باید متناسب با تخصص فرد متقاضی  

 :خی از مشاغل به طر تقریبی مشخص شده استباشد. در جدول حقوق بر



 

 

 

 اه مهاجرت کاری به فرانسه و بررسی ویزای همر

بحث وضعیت ویزای همراه برای افرادی که قصد دریافت ویزاهای کاری را دارند و دارای خانواده می باشند بسیار  

مهم است. تعداد زیادی از کشورها از جمله کشور فرانسه به افراد متاهلی که ویزای کاری دریافت میکنند، اجازه  

مراه در کنار خود داشته باشند. افرادی که قصد اعالم  سال خود را به عنوان ه  18میدهد که همسر و فرزند زیر 

ماه از زمان اقامتشان گذشته باشد و از همان ابتدا نمیتوانند   18درخواست الحاق خانواده را دارند، باید حداقل 

ماه ابتدایی، اعضای خانواده ی متقاضی اصلی   18درخواست الحاق خانواده را اعالم نمایند. در طول مدت 

ویزاهای توریستی کوتاه مدت دریافت کنند و به کشور فرانسه سفر کنند، اما اجازه ی حضور بلند را   میتوانند 

نخواهند داشت. در نتیجه متقاضی مهاجرت کاری به فرانسه پس از آن که توانست پیشنهاد شغلی مناسبی  

ماه از اقامت خود،   18ذشت دریافت نماید و حقوق آن برای زندگی خانوادگی آنها مناسب بود، میتواند پس از گ

 .درخواست الحاق خانواده را به اداره ی مهاجرت فرانسه تقدیم نماید 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت در فرانسه 



 

 

قوانین مهاجرتی کشور فرانسه برای اهدای اقامت و تابعیت مانند سایر کشورهای اروپایی می باشد و متقاضی  

سال حضور در این کشور و در صورت داشتن شغل و پرداخت مالیات به دولت میتواند به   5مهاجرت به فرانسه با 

د، میتواند یک یا دو سال پس از آن،  اقامت دائم برسد. زمانی که فرد موفق به دریافت اقامت دائم خود ش 

درخواست اخذ تابعیت خود را نیز اعالم نماید تا دولت فرانسه شرایط فرد را بررسی نماید و در صورت تایید  

صالحیت وی و قانع شدن نسبت انطباق پذیری متقاضی با فرهنگ و جامعه ی فرانسه، به وی پاسپورت اهدا  

ورت فرانسه، داشتن مدرک زبان فرانسوی و همچنین رعایت قوانین  دریافت پاسپ  نماید. از جمله شرایط 

 .شهروندی این کشور است

 

 


