
 

 

 مقدمه

ویزای اسپانیا، اخذ ویزای اسپانیا، انواع ویزای اسپانیا و راهنمای اخذ آن و مدارک و شرایط اخذ انواع  

ویزای اسپانیا از جمله مطالبی هستند که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. کشور اسپانیا 

هوای   و  آب  طبیعی،  های  زیبایی  دلیل  آنبه  مردمان  فرهنگ  نزدیکی  و  جز   ، مطلوب  همواره 

پرطرفدارترین کشورهای اروپایی برای مهاجرت ایرانیان بوده است. اسپانیا کشوری است که برخی 

زندگی افراد ایجاد کرده و از این رو حتی در   کقابل توجه ترین تغییرات را در سباز مطلوب ترین و  

ی کشوری مناسب برای مهاجرت و تشکیل یک زندگی میان ملت های اروپایی و همچنین آمریکای

 هیجان بشمار می رود.از    پر  و   جدید

 شده است طی آن تالش  که    حاصل تالش همکاران موسسه مهاجرتی ملک پور می باشد این مقاله  

سواالتی   تایپ  مثلبه  ویزای  است؟  تضمینی چگونه  اسپانیا  ویزای  شرایط  و   d؛  اسپانیا چیست؟ 

شما خواننده برای    اطالعاتکه این  است  و امید    داده شودویزای اسپانیا پاسخ    تاثیرات ریجکت شدن

خوانندگان    محترم باشد.  توان  زعزیمفید  اطالعات  نمی  دریافت  برای  در    تکمیلید  ما  موسسه با 

 د. نو مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنتماس گرفته   MIEمهاجرتی  

 

 

 مواردی که در این مقاله بررسی می شود:

 کشور اسپانیا برای مهاجرت

 ویزای اسپانیا انواع  

 ویزای تحصیلی اسپانیا 

 ویزای کاری اسپانیا 

 ویزای درمانی اسپانیا 

 ویزای سرمایه گذاری اسپانیا

 ویزاهای دیگر اسپانیا



 

 

 مدارک الزم برای ویزای اسپانیا

 ویزای اسپانیاسواالت متداول در زمینه 

 درباره ویزای اسپانیا  سخن پایانی

 

 

 کشور اسپانیا برای مهاجرت

زندگی در اسپانیا چگونه است؟ به لحاظ هزینه های زندگی، اسپانیا یکی از مناسب ترین و معقول 

در این کشور ثابت ترین کشورها در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. قیمت مسکن و درآمد افراد  

است و این بدان معناست که هزینه های زندگی در این کشور نسبت به متوسط درآمد زیاد نیست. 

مختلف  البته این هزینه ها در شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت است. زندگی در کشور اسپانیا جوانب  

یار مطلوب، این کشور . هزینه پایین زندگی در این کشور، طبیعت بسیار زیبا و آب و هوای بسدارد

را یک مقصد مناسب برای زندگی جلوه می دهد اما از آمار اقتصادی و نرخ بیکاری باالی این کشور 

ضربه مهلکی به اقتصاد اسپانیا وارد کرد و اگرچه این   2008نباید غافل بود. رکود اقتصادی در سال  

ی پایین آوردن نرخ بیکاری صورت کشور بسیاری از آثار آن را جبران کرده و تالش های مداوم برا

درصدی این کشور، نسب به سایر کشورهای اروپایی باال   16گرفته اما همچنان نرخ بیکاری حدودا  

 است.  

نداشتن  .  کشور آشنایی داشته باشندبسیار مهم است که افراد برای زندگی در اسپانیا با زبان این  

تسلط به این زبان می تواند برقراری ارتباطات روزمره در این کشور را تا حد زیادی سخت و پیچیده 

زبان انگلیسی نمی دانند و  ها  ییایاز اسپان یاریمتوجه خواهند شد که بسخیلی زود  . مهاجران کند

نمی کنند انگلیسی صحبت  به  زیاد  با کاتاالن.  یا  گال،  و  است که در مناطق   ی سیسک  زبان هایی 

 مختلف اسپانیا وجود دارد.

 

 



 

 

 ویزای اسپانیا نواع ا

برای معرفی انواع ویزای اسپانیا و راهنمای اخذ آن، به توضیح مطالبی در این بخش و در ادامه مقاله 

 فرایندها  نیاز ا یکی والزم باشد    فرایندچند   انجامممکن است ، ایقبل از ورود به اسپانمی پردازیم. 

ین کشور می باشد. و اقامت برای مشخصی در اورود    یبرا  یمجوز  ایاسپان  یزایو  است.  زایگرفتن و

در ادامه به   شود.  ی گذرنامه فرد چسبانده م  ی است که رو  ی معموالً به صورت برچسبویزای اسپانیا  

انواع و راهنمای اخذ ویزای اسپانیا می پردازیم. نوع هر ویزا مشخص کننده مدت  صحبت درباره 

مت افراد، ویزاهای اسپانیا اقامت و فعالیت مجاز هر فرد در این کشور می باشد. با توجه به مدت اقا

 اسپانیا تقسیم می شوند.  ویزای بلند مدتو    نگن اسپانیای ویزای ش به دو دسته کلی  

ویزای شینگن اسپانیا، ویزای کوتاه مدت اسپانیا است که به دارنده ویزای شنگن اسپانیا:   

روز در این  90حداکثر  ماه،    6آن  حق ورود به اسپانیا را می دهد و فرد می تواند در طول 

 کشور اقامت کند. انواع این ویزا عبارتند از: 

این ویزا برای هدف گردشگری و یا بازدید   ویزای توریستی یا ویزای بازدید کننده اسپانیا؛ .  1

 از فامیل یا دوستان مقیم اسپانیا صادر می شود. 

این ویزا برای افرادی که قرار است در قرارها یا سمینارها و یا هرگونه   ویزای بیزنس اسپانیا؛.  2

 فعالیت موقت تجاری در اسپانیا شرکت کنند. 

 رادیست که قرار است در اسپانیا تحت درمان قرار گیرنداین ویزا برای اف  ویزای درمانی اسپانیا؛  .3

این ویزا برای افرادی است که قصد شرکت در دوره های   ویزای تحصیلی یا آموزشی اسپانیا؛ .  4

 ماه بطول می انجامند را دارند.   3تحصیلی یا آموزشی که کمتر از  

ماه، نیاز به   3برای هرگونه اقامت بیشتر از    :اسپانیا  d  تایپ  ویزاییا  ویزای بلند مدت   

 دریافت این ویزا می باشد. انواع این ویزا عبارتند از: 



 

 

این ویزا برای افرادی است که قصد شرکت در دوره های تحصیلی که   ویزای تحصیلی اسپانیا؛ .  1

 ماه بطول می انجامند را دارند.   3بیش از  

دارای مهارت خاص که به دنبال کار در اسپانیا هستند،   افراد واجد شرایط  ویزای کار اسپانیا؛.  2

 ملزم به دریافت این ویزا می باشند.

اگر فردی، تحت شرایط خاص، قرار است برای خانواده ای در اسپانیا   اسپانیا؛  Au Pairویزای  .  3

 کار کند باید این نوع ویزا را دریافت کند.

ذاری در که قصد سرمایه گاست  افرادی  مختص  این ویزا    گلدن ویزا یا ویزای طالیی اسپانیا؛.  4

 .امالک در اسپانیا دارند

رادیست که قصد زندگی در اسپانیا را دارند و نشان این ویزا برای اف  ویزای خودحمایتی اسپانیا؛ .  5

می دهند در کشور خود دارای تمکن مالی کافی هستند و می توانند از این طریق هزینه های زندگی 

 در اسپانیا را بپردازند.

 

  ویزای تحصیلی اسپانیا 

ندارد جهانی اسپانیا یکی ازمحبوب ترین مقاصد برای دانشجویان است. دانشگاه هایی که سطح استا

دارند، شهرهای زنده که زندگی در آن ها جریان دارد، فرصت یادگیری زبان اسپانیایی و زندگی 

شبانه فوق العاده در شهرهای این کشور تنها تعداد کمی از مواردی است که دانشجویان را برای 

 تحصیل جذب این کشور می کند. 

 ل یتحص   ایاز سه ماه در اسپان  ش یبکه  دهد    ی مرا  امکان  این    دانشجویانبه    ایاسپان  تحصیلی   یزایو  

به عنوان کارآموز بدون حقوق   ا ی  کنند وتبادل دانشجو شرکت    برنامه های، در  دینیآموزش بب  ای  کنند

از   دیبا  انیدانشجو  اعتبار انواع مختلف ویزاهای تحصیلی اسپانیا با یکدیگر تفاوت دارد.  . کنندکار  

را ارائه دهند. قبل مختلفی  اقدام کنند و مدارک    ا یاسپانهای    ی کنسولگر  اها ی سفارت    طریق یکی از 



 

 

  در ادامه به معرفی انواع  است. ی ضرور های آموزشی، دوره ی ازکی رشیپذبرای ویزا داشتن از اقدام 

 ویزاهای تحصیلی اسپانیا می پردازیم.

درخواست ویزا، به دلیل نیاز به ماه؛  پروسه    6تا    3ویزای تحصیلی کوتاه مدت برای مدت   

ارائه مدارک کمتر، به نسبت ویزاهای بلند مدت دارای پیچیدگی کمتری می باشد. ویزاهای 

کوتاه مدت تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیستند. دانشجویان برای دریافت چنین ویزاهایی 

وتاه مدت کالج ها می توانند در دوره های کوتاه مدت آموزش زبان اسپانیایی و یا دورهای ک

 یا دانشگاه ها را دریافت کنند.

از    بیش  برای مدت  بر   6ویزای تحصیلی کوتاه مدت  این روش دانشجویان عالوه  ماه؛ در 

ماه پس از ورود، برای دریافت کارت اقامت  1تکمیل درخواست ویزا می بایست ظرف مدت 

ه مدارک بیشتری نسبت به ویزای به اداره مهاجرت اسپانیا مراجعه کنند. برای این نوع ویزا ب

کوتاه مدت نیاز است. عالوه بر مدارک تحصیلی، دانشجویان ملزم به ارائه گواهی پزشکی و 

 همچنین گواهی عدم سوء پیشینه هستند. 

 یمتقاضتحصیلی باید به    دوره  کیپذیرش  ،  ایاسپان  ییدانشجو  یزایو  رای دریافت قبل از اقدام ب

ارسال   ایدو تا سه ماه قبل از سفر به اسپان  نیب  د یبا  زایدرخواست و  همچنینده باشد و  ارائه ش

 وجود داشته باشد.  زایو  بررسی پرونده  یبرا  کافی شود تا زمان  

ت کار مجاز حداکثر ساع.  مجاز به داشتن کار پاره وقت هستند  ،ایاسپان  ییدانشجو  ی زایافراد با و  

 جادیا  وقفه    دانشجو  ل یتحص   ر روند د  دیشغل نبا  نیا  است و ساعت در هفته    20  برای دانشجویان

 .کند

 

 ویزای کاری اسپانیا 

ر از سرتاسر هزاران نف  سالیانه  که   و این موضوع   است  بسیار جذاب  ی کشورو کار،    یزندگ  یبرا،  ایاسپان

 هر شهروند غیر اتحادیه اروپا   موضع تعجب آوری نیست.  ،کنند   یاقدام م  ایکار در اسپان  یبرا  دنیا

 ی در اسپانیا شرکت  ونی در این کشور، نیاز به اخذ ویزای کار اسپانیا دارد. هیچبرای شروع کار قان



 

 

و قانون  ینم   کار  یزایبدون  طور  به  غ  یتواند  شهروندان  کند.   هی اتحاد  ریاز  استفاده     اروپا 

  استخدام مدت زمان مختلف    یمختلف و براهای  شغل    یبرا  ایاسپان  یکار  یزایو  ی ازانواع مختلف  

 ی کار   ی زاهایانواع و  نی تر  ج یاز را  تعدادی افراد به عنوان نیروی کار، وجود دارد. در ادامه به معرفی  

 می پردازیم:

 ویزای کاری بلند مدت  

 ویزای کاری فصلی  

 ویزای کاری نیروکار خویش فرما  

 ( Blue Cardویزای کاری کارت آبی )  

افراد برای دریافت    شتری دارد. ب  یانواع مختلف  ایاسپان  یکار  یازیوهمان گونه که پیش تر اشاره کردیم،  

 . کنندخود فرد مراجعه    محل اقامت   در کشور   ایاسپان  ی کنسولگر  ایبه سفارت    این ویزاهای کاری باید

 ویزای درمانی اسپانیا 

گر افراد نیاز به درمان و پیگیری روند درمان بیماری در اسپانیا دارند، نیاز است که برای دریافت ا

ویزای درمانی اسپانیا اقدام کنند. شایان ذکر است که افراد برای دریافت چنین ویزایی می بایست 

ه با آن، در کشور ثابت کنند که برای روند درمان حتما نیاز به حضور در اسپانیا دارند و روند مشاب

محل اقامت خودشان وجود ندارد و برای اثبات این امر باید مکاتباتی بین پزشک معالج فرد و پزشکان 

اسپانیایی صورت بگیرد و نتیجه آن باشد که برای بیمار الزم و مناسب است که برای درمان بیماری 

مدارک نشان دهنده این مکاتبات   به اسپانیا سفر کرده و در آن کشور تحت معالجه قرار گیرد و سپس

 همراه با سایر مدارک مورد نیاز، به سفارت تحویل گردد.

روز می باشد و درصورتی که افراد نیاز به اقامت بیش   90باید توجه کرد که مدت اعتبار این ویزاها    

برای درمان اسپانیا     dروز را داشته باشند، باید برای دریافت نوع دیگر ویزا که ویزای تایپ    90از  

  پزشکی می باشد، اقدام کنند.

 



 

 

  ویزای سرمایه گذاری اسپانیا

ویزاهای سرمایه گذاری اروپا به دو دسته کلی ویزاهای کارآفرینی و ویزاهای طالیی )گلدن ویزا( 

 اسپانیا تقسیم می شوند. در ادامه به توضیح هر دسته می پردازیم.

سازد   یآن را قادر م  گاناست که دارند  اسپانیا  مدت  یطوالن  یزایوی از جمله  نیکارآفر  یزایو.  1

 این ویزا به افراد زیر اعطا می گردد:  د.نبپردازهای مالی    ت ید و به فعالنبمان  ایاز سه ماه در اسپان  شیب

 اننیکارآفر 

 متخصصان بسیار ماهر  

 محققان 

 هستند.شرکتها    ن یب  یتجار   رابطکه    مندانیکار 

شناخته  ایاسپان یگذار هیسرما یزایبه عنوان و ی که به طور رسم طالیی یا گلدن ویزا  یزایو. 2

 یگذار  هیسرما  تاشود    یاروپا صادر م  هیاتحاد  ریشهروندان غ  یاست که برا  ی، اجازه اقامتشود  یم

فرصت   جادیا  ایو  شرکت    کیدر    یگذار  هی، سرماامالک و مستغالت  دیخر   زمینهدر    یقابل توجه

 ، انجام دهند. جزئیات سرمایه گذاری در جدول زیر آمده است.یغلش  ی ها

 نوع گلدن ویزا  میزان سرمایه گذاری  نوع سرمایه گذاری 

مستغالت  و  امالک  در  گذاری    سرمایه 

 

 500.000حداقل  

 یورو
ملک  اقامت خرید  برای  ویزا 

(RIV ) 

سرمایه گذاری در سهام یک شرکت یا 

 یک بانک اسپانیاییسپرده گذاری در  

 1.000.000حداقل  

 یورو
سرمایه  اقامت  برای  ویزا 

 ( RICگذاران بزرگ )

 

 

 

 



 

 

 اسپانیا  ویزاهای دیگر

تنوع ویزا برای سفر به اسپانیا بسیار زیاد است. در مطالب قبلی به معرفی تعدادی از ویزای های 

اسپانیا را به شما معرفی کنیم. این اصلی اسپانیا پرداختیم و در این بخش قصد داریم ویزاهای دیگر  

 ویزاها عبارتند از: 

این ویزا به افراد این امکان را می دهد که از طریق   ؛)کوتاه مدت(  ویزای ترانزیت اسپانیا 

برسند.  اروپا  اتحادیه  کشورهای  از  غیر  مقصدی  به  اسپانیا،  های  بندرگاه  یا   فرودگاه 
 

افرادی که پاسپورت    ؛ )کوتاه مدت(  اتیکویزای اسپانیا برای دارندگان پاسپورت دیپلم 

 دیپلماتیک کشور خود را دارند، برای سفر به اسپانیا نیاز به دریافت این نوع ویزا را دارند. 
 

این ویزا را افرادی باید بگیرند که در زمانی   ؛)کوتاه مدت(   ویزای تمدید اقامت اسپانیا 

ن کشور پایان یافته است و بنابراین برای  که خارج از اسپانیا بوده اند اعتبار اقامتشان در ای

 مراجعه برای تمدید اقامت، نیاز به دریافت این ویزا دارند.

اسپانیا  در  کارآفرینی  با   ؛ )بلند مدت(  ویزای  دارند  قصد  که  افرادیست  برای  ویزا  این 

 سرمایه گداری در این کشور کار آفرینی کنند. 

این نوع ویزا برای افرادیست که قصد انجام کار   ؛ )بلند مدت(  ویزای تعطیالت کار اسپانیا 

 تابستانی در اسپانیا را دارند.

 

   مدارک الزم برای ویزای اسپانیا

اگر قصد سفر واخذ ویزای اسپانیا تضمینی، چه به صورت کوتاه مدت و چه به صورت بلند مدت 

درمورد مدارک و شرایط اخذ انواع ویزای اسپانیا  دارید بهترین کار برای شروع این است که اطالعاتی  

 توجه   شرایط و مدارک  این   به  بایدبرای جلوگیری از ریجکت شدن ویزای اسپانیا    فراهم کنید. افراد



 

 

آن مدارک، مطابق   که  د شون  مطمئن   و   کنند   آوری  جمع   وقت   اسرع  در   را  آنها  باشند و   داشته   کامل

 .هستند  اسپانیایی  مقامات   توسط  شده  تعیین   معیارهای با  

 عبارتند از:   2021مدارک اصلی برای درخواست ویزای شینگن اسپانیا  

 فرم درخواست ویزا 

 دو قطعه عکس  

 پاسپورت 

 کپی تمام صفحات پاسپورت 

 بلیط هواپیما  

 مدارک نشان دهنده محل زندگی در هنگام اقامت در اسپانیا 

 بیمه درمانی 

 گواهی سالمت  

 گواهی تمکن مالی  

از جمع آوری مدارک و ارسال درخواست، نیاز است که افراد برای پیگیری جواب ویزای اسپانیا، پس  

 مطابق با دستورالعمل های سفارت ها، اقدامات الزم را انجام دهند. 

 

 ویزای اسپانیا در زمینه سواالت متداول 

 است؟   دارایی نیاز  میزان  به چه   داقلح   سرمایه گذاری در اسپانیابرای  ️✔

 یورو می باشد.  500.000داقل میزان سرمایه گذاری در اسپانیا  ح

 کدامند؟    2021مدارک اصلی برای درخواست ویزای شینگن اسپانیا  ️✔

عکس قطعه  دو  ویزا،  درخواست  فرم  از،  عبارتند  اصلی  تمام صفحات   مدارک  کپی  پاسپورت، 

اقام  هنگام  در  زندگی  نشان دهنده محل  مدارک  هواپیما،  بلیط  بیمه پاسپورت،  اسپانیا،  در  ت 

 گواهی سالمت و گواهی تمکن مالی  درمانی،



 

 

 آیا مردم اسپانیا به زبان انگلیسی مسلط هستند و به انگلیسی صحبت می کنند؟ ️✔

 .زبان انگلیسی نمی دانند و یا زیاد به انگلیسی صحبت نمی کنندها    ییایاز اسپان  ی اریبسخیر،  

 ویزای درمانی اسپانیا ویزای بلند مدت محسوب می شود؟   آیا️✔

بنابراین ویزای کوتاه مدت محسوب می شود.  90خیر، مدت اعتبار این ویزا    روز می باشد و 

 

 ویزای اسپانیا درباره  سخن پایانی

این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.   درانواع ویزای اسپانیا، راهنمای اخذ ویزای اسپانیا و مدارک الزم   

از پرطرفدارترین مقصدها در میان کشورهای مهاجر پذیر است، از آنجایی که   بر آن   اسپانیا یکی 

قرا مقاله  این  خوانندگان  اختیار  در  زمینه  این  در  را  اطالعاتی  و  مطالب  تا  دهیم.شدیم   ر 

، می باشد  MIEمجموعه مهاجرتی  حاصل تالش همکاران ما در  که  این مقاله  از    هرگونه کپی برداری

قانونی   و  باشدشرعی  قانونی    نمی  پیگرد  مشاهده،  صورت  در  گرفتو  خواهد   . صورت 

با مشاورین  و پیگیری جواب ویزای اسپانیا بیشترد برای کسب اطالعات نگرامی می توان  خوانندگان

د. ننتماس حاصل کرده و مشاوره رایگان تلفنی دریافت ک  موسسه حقوقی ملک پورمتخصص در  

فراهم آمده است   بخش ثبت پرسشفرصت تبادل اطالعات از طریق مقاله  این همچنین در انتهای

 ت.خواهند داشدر کوتاه ترین زمان ممکن ن ما نهایت تالش خود را در جهت پاسخگویی  همکارو  


