
 

 

 

 ویزای اتریش 

Austrian visa 

 

 :  اتریشکشور  یعموم ط یو شرااتریش  یزایو ➢

 و چگونگی اخذ ویزای اتریش از طرق مختلف در این مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی قرار میگیرد.  ویزای اتریش

سال    10به دلیل اینکه شهر وین به مدت    های مختلف امکان پذیر بوده واز روش های    ویزای اتریشو اخذ اقامت و    ویزای اتریش  امروزه

در طی چند سال    ویزای اتریشرین شهر از نظر رفاه اجتماعی شناخته شده است اخذ  بهتبه عنوان  در بین تمامی شهرهای اروپایی  متوالی  

 مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است که یکی از مهمترین دالیل آنرا میتوان شرایط مناسب زندگی در این کشور دانست. اخیر  

ارش درآمده است اطالعاتی جامع در باب شیوه های اخذ اقامت و  این مقاله که با نظارت کارشناسان ارشد موسسه ی حقوقی ملک پور به نگ

ویزای  را در اختیار شما عزیزان قرارداده و شما با مطالعه ی این مقاله پاسخ بسیاری از سواالت خود در باب چگونگی اخذ    ویزای اتریش

 را دریافت خواهید نمود.   اتریش

 

 زا یو انواع واتریش  یزا یو ➢

  ویزای اتریشاز موارد مهمی است که میبایست مد نظر قرار گیرد. برای اخذ    ویزاهای اتریشو داشتن آگاهی کامل از انواع    ویزای اتریش

 در قالب یکی از این چهار نوع ویزا میتوان اقدام نمود : 

 :  Aویزای نوع  •

به افراد آن این اجازه را میدهد تا به منظور ترانزیت و وقفه ی کوتاه مدت چند ساعته در فرودگاه یکی از کشور های    ی اتریشویزانوع  این  

عضو شنگن وارد شده و پس از آن به مقصد کشور مورد نظر خود پرواز کنند. توجه داشته باشید که شخص در این نوع ویزا اجازه ی خروج از  

 نداشته و صرفا به منظور تعویض پرواز میتواند از این تایپ ویزا استفاده کند.محدوده فرودگاهی اتریش را  

 : Bویزای نوع  •

به افراد این اجازه را میدهد تا در خطوط ترانزینی و فرودگاه های کشور های عضو شنگن توقف    Aمانند ویزای نوع    ویزای اتریشاین تایپ  

روز از فرودگاه خارج شده و همچنین از    5شخص اجازه دارد به مدت    Bاین است که در نوع  در    Aو تایپ    Bداشته باشد. تفاوت ویزاهای تایپ  

 خطوط زمینی و یا راههای دیگر از آن کشورها عبور کند. 

 :   Cویزای نوع  •

خصی را در  عموما تحت عنوان ویزای توریستی شناخته و به دارندگان آن این اجازه داده میشود تا مدت زمان مش  ویزای اتریشاین تایپ  

روزه صادر شده    90کشور اتریش و یا سایر کشورهای عضو پیمان شنگن حضور داشته باشند. معموال در مرتبه ی اول به صورت یکبار ورود و  



 

 

ماهه( و برای مرتبه ی سوم یکساله    6که شخص تا یکماه میتواند در کشور مقصد حضور داشته باشد. در مرتبه ی دوم دوبرابر دفعه ی قبل )

 ادر میشود و پس از آن میتوان برای دریافت ویزای مولتی اقدام کرد. ص

 :  Dویزای تایپ  •

به منظور اقامت پایدار و بلند مدت در اتریش را داشته و برای پروسه    ویزای اتریشبرای افرادی صادر میشود که قصد اخذ    Dویزا های تایپ  

اد که  های مختلفی از جمله ویزای اتریش از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، ازدواج، تولد فرزند و ... میتوان برای این تایپ ویزا درخواست د

 در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.

 رمان :اتریش از طریق د یزا یو ➢

شخص   ویزای اتریشویزای درمانی اتریش در حال حاضر مد نظر افرادی قرار گرفته است. جهت اخذ این تایپ 

قبل از ورود میبایست هماهنگی های الزم را با پزشک و بیمارستان مربوطه انجام داده و میبایست پزشکی،  

 میل کرده و به آفیسر تحویل دهد. سوابق بیماری و سایر اطالعات مورد نیاز جهت پرونده ی خود را تک

 مدت این نوع ویزای اتریش محدود بوده و به طول مدت درمان شخص نیز بستگی دارد. 

 

 : اتریش بلند مدت کشوری اتریش و ویزاهای زا یو ➢

آنها میتوان    یبه منظور اخذ ویزاهای بلند مدت اتریش از کتگوری های مختلفی میتوان اقدام نمود که از جمله  

 به موارد زیر اشاره کرد: 

 ویزای اتریش از طریق تحصیل  .1

 ویزای اتریش از طریق کار  .2

 ی اتریش از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت زا یو .3

 ی( ویزای اتریش از طریق تمکن مالی)خودحمایت .4

 ویزای اتریش از طریق ازدواج  .5

 ویزای اتریش از طریق تولد فرزند .6

 ویزای اتریش از طریق پناهندگی  .7

 از طریق تحصیل :ویزای اتریش  ➢

دانشجویان  همواره مورد توجه دانشجویان بسیاری از  از طریق تحصیل از جمله مواردی است که    ویزای اتریشو  و اخذ اقامت    ویزای اتریش

راسر این کره ی خاکی قرار میگیرد که یکی از دالیل اصلی این حسن توجه را میتوان به دلیل هزینه های پایین تحصیل در بسیاری از  از س

 دانشگاههای کشور اتریش دانست. 



 

 

شرایط ویژه ای مد نظر قرار گرفته میشوند که از جمله ی آنها میتوان به قبولی در  برای تحصیل در دانشگاههای دولتی کشور اتریش همواره  

تا سال گذشته دانستن زبان   مصاحبه و یا آزمون ورودی آن رشته و داشتن سطح زبان آلمانی متوسط اشاره کرد. البته الزم به ذکر است که

 برساند.   C1و یا    B2مورد قبول رشته ی خود ، یعنی  طح زبان خود را به سطح  سال به شخص زمان میداد که س  2آلمانی الزامی نبود . دانشگاه  

البته الزم به ذکر است که بعضی از رشته ها بدون آزمون ورودی بوده و به شرطی که شخص بتواند از دانشگاه در حال تحصیل خود نامه ی  

 میتواند برای اخذ پذیرش و در ادامه ویزای اتریش اقدام نماید.   عدم منع تحصیل در مقطع باالتر را بگیرد و شرایط الزم را داشته باشد،

دانشگاه های دولتی اتریش حتما  در  توصیه میکنیم که جهت دریافت اطالعات دقیق تر در این رابطه و آشنایی کامل با نحوه ی اخذ پذیرش  

را تهیه نموده و مشاهده نمایید تا خودتان به تنهایی نیز بتوانید در این راستا قدم برداشته و آگاهی الزم    اپالی و ویزای تحصیلی اتریشویدئوی  

 خذ ویزای تحصیلی اتریش بدست آورید. را به منظور ا 

 

 از طریق کار: ویزای اتریش   ➢

برای کار در اتریش به دو  و باالخص ویزای کاری اتریش از مواردی هستند که همواره مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته اند.    ویزای اتریش

 .    اقدام میشودصورت  

 Job offerهمراه با   .1

داشته باشد . داشتن    یشغل  شنهادیپ  شیشخص از کشور اتر  که  و اخذ اقامت کاری اتریش در حالت اول به این صورت است   ویزای اتریش

مهاجرت کشور خود    یکار و اداره    یاز کشور مقصد بخواهد شما را استخدام کرده و با اداره    ییمعناست که کارفرما  نیبد  یشغل  شنهادیپ

ه  کرد  یآگه  پاارو  ی  هیماه در کل اتحاد  سهو    شی اتر  کشور  ماه در  را به مدت سه  شغل مذکور  نی. همچنجلب کندرده و رضایت آنها را  صحبت ک

  یشغل  شنهادیپ  نیداشتن ا  یپ  در  نشود.  افتی  جهت این موقعیت شغلی  یطی واجدالشرا  ییاروپا  ای  یشیشخص اتر  چیزمان ه  نیا  یو در ط

 . دیکار اقدام نما  قیاز طر  شیاتر  یزا یاخذ و  یرد قبول برا و سطح زبان مو  التیبا داشتن تحص  تواندیشخص م

 

 کار :  یجستجو   یزایو  قیاقدام از طر   .2

  یشغل  شنهادیکه شخص از کشور مقصد پ  یزماندر    نیز امکان پذیر است.  و اخذ ویزای کاری اتریش بدون داشتن پیشنهاد شغلی  ویزای اتریش

در کشور    یابیکار  یرا برا   یمدت زمان مشخص  یشغل  شنهادیاجازه را به افراد داده که بدون داشتن پ  این  کشور هستند که  8نداشته باشد  

ماه را    6مدت زمان    زایو  نیبا اخذ ا  توانیو م  میهست  طیواجد شرا  زین   شیکشور اتر  یکشور ها خوشبختانه ما برا   نیا  انیمقصد حاضر شود. از م

 .میکار اقدام کن  قیاز طر  شیاتر  یزا یو  افتیدر  یشغل مناسب برا   افتنیو در صورت    افتهیکشور حضور    نیدر ا  یابیکار  یبرا 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای جستجوی کار کشور اتریش عبارتند از :

A.  داشتن مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس یکی از رشته های فنی مهندسی 

B. سال سابقه کار مرتبط با رشته ی تحصیلی   3اشتن حداقل  د 

C.   سطح زبانA2     و یاB1   آلمانی 

D.  شرایط سنی مناسب 

E.  

https://malekpour.ir/product/%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/
https://malekpour.ir/product/%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/
https://malekpour.ir/product/%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/


 

 

 از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت : ویزای اتریش   ➢

از طریق سرمایه گذاری    ویزای اتریشاز جمله ی آنها میتوان به اخذ    قابل انجام است کهروش  از طریق سرمایه گذاری به چند    ویزای اتریش

ارائه ی بیزنس پلن اشاره کرد. در این روش شخص میبایست یک بیزنس پلن بسیار قوی ارائه کرده و همچنین ثابت کند که طرح تجاری وی  و  

هزار یورو پشتوانه ی    500یبایست حداقل در حدود  برای کشور اتریش سودمند بوده و موجب اشتغال زایی میگردد. در این روش شخص م

سرمایه  در باب    برای کسب اطالعات بیشتر  مالی نشان داده و همچنین منبع پول و قانونی بودن سرمایه ی شخص نیز کامال مشخص باشد.

 کلیک کنید .   اینجا  گذاری در اتریش

اقدام کرد، سرمایه گذاری از طریق ثبت    ویزای اتریشروش دیگری که میتوان از آن طریق بدون داشتن بیزنس پلن به منظور اخذ اقامت و  

شرکت و استخدام همسر میباشد که در این شیوه شخص با ثبت نمودن یک شرکت در کشور اتریش و استخدام همسر در شرکت میتواند به  

فرزندان نیز در اکثر  تحصیل  اجازه ی کار تمام وقت داشته و  نیز  همراه  شخص  اقدام نماید. در این شیوه    ویزای اتریشمنظور اخذ اقامت و  

 مدارس این کشور کامال رایگان بوده و همچنین خانواده از باالترین سطح بیمه در کل اروپا برخوردار خواهند بود.  

مطالعه    ثبت شرکت در اتریشو اقامت اتریش از طریق    ویزای اتریشبه منظور کسب اطالعات بیشتر میتوانید مقاالت ما را در باب اخذ  

 نمایید. 

 

 از طریق تمکن مالی)خودحمایتی( :ویزای اتریش  

  وهیش  نیکه در ا  باشدیم  شیاتر ویزای و  اخذ اقامت    یراهها  نیاز پرطرفدار تر  یکی  یتیخودحما  قیاز طر  شیو اخذ اقامت اتر  شیاتر یزایو

  یها  نهیهز  تواندیم  شی از جانب دولت اتر  یبه کمک  ازیکه بدون ن  داردیاثبات کرده و اعالم م  شیخود را به سفارت کشور اتر  یشخص تمکن مال

 . دینما  نیاش را تام  خانوادهخود و    یزندگ

  25  یال  20خانواده در حدود    یاز اعضا   کیخود و هر    یملک به نام شخص بوده و در حساب بانک  3  یال  2  ستیبایم  وهیش  نیاقدام از ا  جهت

  سریرا حاضر نموده و به آف  از یمهاجرت خود مدارک مورد ن  لیو روز سفارت به کمک وکو تمکن مالی نشان دهد  حساب  گردش    ورویهزار  

 بدست آورد.   از طریق کتگوری تمکن مالی )خودحمایتی(  را  شیاتر یزا یوبتواند اقامت و    یو  دییتادهد تا در صورت   لیتحو

 

 

 

 ویزای اتریش از طریق ازدواج :  ➢

طبق قوانین حقوق بین الملل زمانی که  میباشد.    ویزای اتریشاز طریق ازدواج یکی دیگر از راههای پرطرفدار اخذ اقامت و    ویزای اتریش

شما با شخصی که دارای پاسپورت یا اقامت دائم کشور اتریش میباشد ازدواج کنید، میتوانید برای اخذ ویزای الحاق به همسر اقدام کرده و  

سال برای دریافت اقامت دائم خود اقدام نمایید. همچنین زمانی که شخصی   3را از این طریق بدست آورید و پس از گذشت    ویزای اتریش

سال    18اقامت و یا پاسپورت یکی از کشور های اروپایی را اخذ میکند طبق قوانین بین المللی حقوق بشر میتواند برای همسر و فرزندان زیر  

ه و آنها با مراجعه به سفارت تقاضای ویزای الحاق به خانواده کنند. به طور کلی ازدواج با شخص خارجی در هرکشور  خود دعوتنامه ارسال کرد

https://legalmalekpour.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/
https://legalmalekpour.com/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/
https://legalmalekpour.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/


 

 

به طور کامل شرایط اخذ ویزای اتریش    راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرتآثار اقامتی مخصوص به خود را به همراه دارد که در ویدئوی  

 برای شما عزیزان مورد تحلیل و بررسی علمی قرار گرفته است.   اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریشو همچنین شرایط  

 

 

 ولد فرزند :ویزای اتریش از طریق ت ➢

سیاست اعطای اقامت کشور ها در    از طریق تولد فرزند یکی دیگر از راههای اخذ اقامت برای بعضی از کیس های خاص میباشد.  ویزای اتریش

اصل  رابطه با تولد فرزند به دو صورت تقسیم بندی میشود . دسته ی اول کشورهایی که نظام حقوقی آنها به منظور اعطای اقامت به فرزند از  

ماه ( آن کشور داشته باشد و با آگاهی کامل اصول    6خاک پیروی میکنند و در صورتی که مادر در زمان تولد فرزند اقامت بلند مدت ) باالی  

 آن پروسه طی شود به فرزند پاسپورت داده شده و در دراز مدت میتواند برای پدر و مادر نیز فرزند آثار اقامتی داشته باشد. 

دوم کشورهایی هستند که نظام حقوقی آنها به منظور اعطای اقامت به فرزند از اصل خون پیروی میکنند . بدین معنی که برای  و دسته ی  

زند نیز  اعطای اقامت به فرزند ، تابعیت پدر و مادر وی را مورد بررسی قرار داده و به عنوان مثال چنانچه پدر و مادر وی ایرانی باشند ، به فر

 . ر اتریش از اصل خون پیروی میکنندانی اعطا میگردد . اکثریت کشورهای اروپایی از جمله کشوپاسپورت ایر 

 

 

 

 : و مدارک الزم جهت اقدام ویزای اتریش   ➢

 پاسپورت متقاضی  ✓

 مدارک هویتی )کارت ملی، شناسنامه و ...( ترجمه ی   ✓

 ترجمه ی مدارک تحصیلی و ریز نمرات ✓

 اثبات تمکن مالی نامه ی پرینت گردش حساب جهت   ✓

 فیش حقوقی ✓

 نامه رزور هتل ✓

 داشتن بیمه نامه مسافرتی ✓

 ارائه ی نامه ی عدم داشتن سوء پیشنه ✓

 

 


