
 

 

 ویزای ایتالیا

 انواع ویزای ایتالیا

اخذ ویزای  ویزای ایتالیا و انواع آن از جمله ویزای درمانی و توریستی و کاری و تحصیلی و مدارک مورد نیاز برای 

ایتالیا را در این مقاله به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اخذ ویزای تحصیلی کشور ایتالیا چه  

شرایطی نیاز دارد؟ ویزای درمانی کشور ایتالیا به چه افرادی اعطا می شود؟ مدارک الزم برای اخذ ویزای ایتالیا  

شور ایتالیا چه شرایطی الزم است؟ برای یافتن پاسخ این شامل چه مواردی هستند؟ برای اخذ ویزای کاری ک

پرسش ها از شما دعوت می کنیم که تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. همچنین شما می توانید برای یافتن  

  ویزای برای  مالی  تمکن و  ایتالیا  ویزای  پاسخ سواالت دیگرتان از جمله مدت زمان جواب ویزای ایتالیا و مصاحبه

شماره   مراجعه نمایید و یا با تماس با( اتریش   MIE)موسسه حقوقی ملک پور به مقاله های اقامت ایتالیا ایتالیا و

تحصیل در   تلفن های موسسه از مشاوره رایگان تلفنی با کارشناسانی خبره و آگاه از شرایط اخذ ویزای ایتالیا و

آورید. همچنین برای اخذ اطالعات در رابطه   و موارد دیگر، بهره مند شوید و پاسخ سواالتتان را به دست ایتالیا

  و  فنالند  و  اتریش  در تحصیل و  کانادا  در  تحصیل و  کار  و  گذاری  سرمایه نظیر دیگر برتر  کشورهای  به  مهاجرت  با

 .ان اطالعات بگیرید رایگ  صورت  به ما مشاورین  از  توانید  می  نیز  …

 انواع ویزای ایتالیا

همان طور که می دانید کشور ایتالیا جزو کشور های حوزه شنگن می باشد، یعنی رفت و آمد به این کشور با  

  4داشتن ویزای شنگن به راحتی انجام می شود. ویزای شینگن به چهار دسته تقسیم می شود که در ادامه این 

 .نوع را برای شما مورد بررسی قرار خواهیم داد 

 A ویزای نوع

 .این نوع ویزا فرد می تواند به راحتی حمل و نقل هوایی از طریق حوزه شنگن داشته باشد  با داشتن

 B ویزای نوع

این ویزا مناسب کسانی است که می خواهند از کشوری به کشور دیگر مسافرت کنند و سفر آن ها از طریق  

عبور آن ها برای رسیدن  کشورهای عضو حوزه شنگن انجام می شود. در واقع کشورهای عضو حوزه شنگن محل  

به مقصد موردنظر آن ها می باشد که از نوع کوتاه مدت محسوب می شود. همچنین ویزاهایی که درمرز صادر  

 .می شوند نیز جزو همین دسته می باشند 

 C ویزای نوع
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یم این  این نوع ویزا برای افرادی مناسب است که سفر آن ها به حوزه شنگن مدت معلومی به طول می انجامد. تا

 :نوع است  2ساله باشد. این ویزای ایتالیا  5و یا  3، 2، 1روز می باشد. این ویزا می تواند  90ویزا 

SINGLE ENTRY VISA (یک ورودی): 

با این ویزا فرد اجازه دارد تنها یک بار به ایتالیا وارد شود. یعنی اگر فرد در مدت زمان اعتبار ویزا از ایتالیا خارج  

 .د دوباره به ایتالیا وارد گردد شود نمی توان

MULTIPLE ENTRY VISA (چند ورودی): 

با این ویزا فرد اجازه دارد چند بار به ایتالیا وارد و خارج شود، یعنی امکان رفت و آمد برای فرد در مدت زمان  

 .اعتبار ویزا وجود دارد

 D ویزای نوع

کار به کشور ایتالیا وارد می شوند. طول مدت زمان   این نوع ویزا بیشتر مناسب کسانی است که با قصد تحصیل و 

روز است و به همین علت ویزایی بلند مدت محسوب می گردد. همچنین فرد اجازه دارد تا درمدت   90این ویزا 

 .زمان اعتبار این نوع از ویزا در حوزه شنگن تردد داشته باشد 

 ویزای تحصیلی ایتالیا 

ویزای ایتالیا برای مقاصد تحصیلی مناسب کسانی است که قصد تحصیل یا انجام امور تحقیقاتی در کشور ایتالیا  

سال مناسب است که قصد   18را دارند و به همین منظور به این کشور سفر می کنند. این ویزا برای افراد باالی 

تحصیل در مقاطع کارشناسی در ایتالیا مناسب افراد  تحصیل در مقاطع کارشناسی یا باالتر در این کشور را دارند. 

سال طول می کشد و به دو   4سال می باشد. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کشور ایتالیا  16تا  9بین 

زبان انگلیسی و ایتالیایی برای دانشجویان تدریس می گردد. تحصیل در این مقطع حدوداً رایگان بوده و متقاضی  

باشد. تحصیل در   6یا مدرک آیلتس با نمره  b1 قطع باید دارای مدرک زبان ایتالیایی با نمرهتحصیل در این م 

سال طول می کشد و به زبان انگلیسی و ایتالیایی تدریس می گردد.   2مقطع کارشناسی ارشد در کشور ایتالیا 

و یا    6.5آیلتس با نمره برای اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای ایتالیا متقاضی باید دارای مدرک زبان انگلیسی 

هزار یورو هزینه دارد که    13و همچنین معدل باال باشد. تحصیل در این مقطع حدود  b2 مدرک زبان ایتالیایی

مقدار دقیق آن بسته به دانشگاه موردنظر است. همچنین در این مقطع دانشجو می تواند در ضمن تحصیل به  

سال زمان الزم دارد. در این مقطع   4تا  3ر مقطع دکتری بین ساعت کارکند. تحصیل در ایتالیا با د 20مدت 

نیز همانند دیگر مقاطع تحصیلی دروس به دو زبان انگلیسی و ایتالیایی تدریس می گردد. برای تحصیل در این  



 

 

  ، معدل باال، انگیزه نامه یا هدف نامه، داشتن7مقطع دانشجو نیاز به داشتن مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره 

 .دارد ISI استاد راهنما و داشتن مقاالت پژوهشی

 ویزای کاری ایتالیا

این نوع ویزای ایتالیا مختص کسانی است که قصد اشتغال به کار در کشور ایتالیا را دارند. یکی از شرایط اخذ  

ن کار  از طرف یک صاحب کار ایتالیایی می باشد. البته ای Job offer این ویزا داشتن یک پیشنهاد کاری یا

بسیار مشکل است زیرا برای آن که یک کارفرما بتواند فردی بین المللی را با ویزای کاری به کشور ایتالیا وارد  

  3ماه و بعد در صورت پیدا نشدن شخص مورد نظر به مدت  3کند باید ابتدا آگهی کار خود را در ایتالیا به مدت 

ماه فردی با مشخصات خواسته شده    6ید و اگر در طی این ماه هم در کشور های عضو اتحادیه اروپا اعالم نما

پیدا نشد کارفرما اجازه دارد قرارداد خود را با فردی بین المللی انجام دهد. یافتن شغل برای افراد می تواند از  

شما  طریق موسسات کاریابی ایتالیا صورت پذیرد. با توجه به نرخ باالی بیکاری در کشور ایتالیا، توصیه می گردد 

عزیزان به کار در کشورهایی مانند اتریش و آلمان فکر کنید که دارای وضعیت اقتصادی بسیار بهتری به نسبت  

 :ایتالیا می باشند. در نمودار زیر شما نرخ بیکاری کشور ایتالیا را در سال های اخیر مشاهده می کنید 

 

 ویزای درمانی ایتالیا 

این نوع ویزای ایتالیا مخصوص افرادی است که قصد دارند از کشورهای جهان سوم برای انجام امور درمانی و  

این ویزا می تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. مدارک مورد نیاز برای اخذ این ویزا   معالجه به ایتالیا سفر کنند.

 :عبارتند از



 

 

 .نامه ای که نشان دهد درمان موردنظر برای فرد در کشور مبدا وجود ندارد

 .نامه مربوطه برای بیمارستان ایتالیا که لزوم درمان فرد در بیمارستان را نشان دهد 

مارستان یا مرکز درمانی در کشور ایتالیا که نشان دهنده مدت زمان درمان و زمان ورود و  نامه مربوط به بی

 .خروج فرد به کشور ایتالیا است

 نامه تمکن مالی برای فرد و همراه او تا مدت زمان اعتبار ویزا

 بیمه درمانی برای همراه بیمار

نه های درمان درکشور ایتالیا را پرداخت کرده  درصد از هزی 30نامه ای که نشان دهنده آن باشد که فرد حدود 

 .است یا آن که هزینه ها توسط سازمانی خاص پرداخت می شود 

 ارائه بلیط فرد بیمار و همراه او

 ویزاهای بلندمدت ایتالیا

روز یا بیشتر است. در بخش های   90ویزای بلند مدت ایتالیا در حقیقت توعی از ویزای ایتالیا است که مدت آن

قبلی درباره ویزای تحصیلی و درمانی ایتالیا مطالبی را خدمتتان ارائه دادیم. سایر ویزا های بلند مدت ایتالیا به  

 :موارد زیر تقسیم می شوند 

 یا ویزای تحقیقاتی کشور ایتال

روز استفاده می شود و با ویزای تحصیلی تفاوت دارد و   90این ویزا برای امورد تحقیقاتی و پژوهشی بیش از 

 .مدت آن به اندازه ویزای تحصیلی نیست

 ویزای دیپلماتیک کشور ایتالیا

 .این ویزا برای کارکنان و وابستگان سفارت ایتالیا در کشورهای دیگر به این کشور صادر می شود

 زای داوطلبی کشور ایتالیا وی

سال است که برای انجام فعالیت های داوطلبانه قصد سفر به کشور ایتالیا را   30تا  20این ویزا مناسب افراد بین 

 .دارند 

 ویزای بلند مدت برای دالیل مذهبی



 

 

 .مناسب کسانی است که قصد شرکت در مراسمی مذهبی و آموزش مناسک دینی را در کشور ایتالیا دارند 

 تمکن مالی 

این ویزا مناسب افرادی است که از تمکن مالی مناسب برای پرداخت هزینه های زندگی خود در ایتالیا را دارند.  

یورو در   4.000بایستی ثابت کنند حداقل مبلغ  شرایط این نوع ویزای ایتالیا به این صورت است که متقاضی آن 

ماه درآمد دارد که این در آمد شامل حقوق و در آمد ماهیانه می باشد. در حال حاضر برای ایرانیان این نوع  

 .ویزای ایتالیا امکان پذیر نمی باشد 

 ویزاهای دیگر ایتالیا 

یا بلند مدت نمی گنجند. از دیگر ویزاهای کشور  ایتالیا ویزا های دیگری نیز دارد که در لیست ویزاهای عادی و 

 :ایتالیا می توان به ویزای کوتاه مدت این کشور اشاره کرد که عبارتند از

 ویزای توریستی 

این ویزا مناسب افرادی است که قصد دارند به کشور ایتالیا یا حوزه شنگن سفر کنند. مدت زمان ویزای  

 .غیر قابل تمدید می باشد روز است و معموال  90توریستی ایتالیا 

 ویزای تجاری 

این ویزا برای افرادی مناسب است که قصد دارند برای عقد قرارداد یا دلیل های تجاری و همچنین برای بررسی  

 .شرایط تجارت در منطقه به ایتالیا سفر کنند 

 ویزای ورزشی 

به مسابقات بین المللی و حضور در   این نوع ویزای ایتالیا برای بازیکنان و ورزشکاران می باشد که قصد ورود

 .مسابقات ورزشی در کشور ایتالیا را دارند 

 ویزای حمل و نقل فرودگاهی 

این ویزا برای افرادی مناسب است که امکان ورود به حوزه شنگن برای آن ها وجود ندارد و تنها می توانند از  

 .طریق شنگن ترانزیت کنند 

 ویزای مالقات 



 

 

این نوع ویزا مناسب کسانی است که از طرف سازمانی دولتی یا خصوصی برای حضور در مراسم یا رویدادی  

 .علمی با فرهنگی دعوت می شوند 

 ویزای کوتاه مدت مذهبی 

این ویزا مناسب کسانی است که برای انجام یا شرکت در مراسم های مذهبی قصد ورود و اقامت کوتاه مدت به  

 .ارند کشور ایتالیا را د

 ویزای سرمایه گذاری 

این نوع ویزا برای افرادی مناسب است که در کشور ایتالیا قصد سرمایه گذاری دارند. برای سرمایه گذاری در  

 .هزار یورو تمکن مالی الزم است 800ایتالیا حداقل 

  

 مدرک الزم برای اقدام ویزای ایتالیا

مورد نیاز را در زمان مشخص شده به صورت صحیح به  برای اخذ ویزای ایتالیا متقاضی باید مدارک هویتی 

 :سفارت کشور ایتالیا ارائه نماید. این مدارک عبارتند از

 تکمیل فرم برای درخواست ویزای ایتالیا 

 ماه   3داشتن پاسپورت با اعتبار بیش از 

 ارائه عکس 

  

 ارائه نامه نشان دهنده تمکن مالی متقاضی از بانک 

  

 هزار یورو  30داشتن و ارائه بیمه مسافرتی جهت ورود به ایتالیا به میزان 

  

 .ارائه مدارک محل سکونت مثال آدرس هتل یا خوابگاهی که متقاضی قصد دارد در آن جا بماند 

  



 

 

 برای ویزای تحصیلی فرد باید مدارک تحصیلی خود  مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای مورد نظر فرد مثال

 .را ارائه دهد یا برای اخذ ویزای کاری ایتالیا نیاز به ارائه رزومه کاری فرد می باشد 

  

 


