
 

 

 و مقدمه ای بر آن دانمارک ویزای

 

در حوزه اسکاندیناوی می باشد و   کشور دانمارک مورد تحلیل و بررسی علمی قرار خواهد گرفت.  مقاله  این در  دانمارک  ویزای 

جمعیت آن   ٪80است و  کشور دانمارکی است. پول این کشور کرون کشور دانمارکمیلیون نفر و زبان رسمی آن  5.5جمعیت آن 

یا آیا    ؟مردم این کشور برای سالیان متوالی به عنوان شاد ترین مردم دنیا شناخته می شوندحال آیا می دانستید مسیحی هستند. 

  کشور دانمارکی دانستید کشور دانمارک به عنوان یکی از مهمترین کشورهای صاحب تکنولوژی های گوناگون شتاخته می شود؟ م

روش مهاجرت و اخذ انواع   6 به و تنها مرز آن با کشور آلمان می باشد.در این مقاله شرایط مهاجرت قانونی  کشوری در اروپا است

 ویزای باب  در مقاله این مطالعه با  توانند  می دانمارک ویزای  و  اقامت بحث به مندان  عالقه. توضیح داده می شود دانمارکویزای 

 حقوقی ی موسسه  ان ما در همکار  ،مشاوره به نیاز صورت در  و  نمایند کسب اطالعات این کشورو شرایط مهاجرت به  دانمارک

 خدمت کشور دانمارک ویزایاخذ  ی نحوه و شرایط خصوص درخدمات  هارائ برای را خود آمادگی  مشاوره جهت ارایه نیز پور ملک

شده،   یو گردآور هیته شیاتر  MIEملک پور همکار مؤسسه  یمقاله توسط موسسه حقوق نیا) .دارد  می  اعالم  عزیز متقاضیان شما

 ( باشد.  یم  یرقانونیاز آن بدون ذکر منبع شرعاً و قانوناً حرام و غ  یبردار یهرگونه کپ

 

 و انواع آن دانمارکویزای 

 ریزی برنامه هدف  که اینبسته به  . باشند متفاوت توانند  می ماهیت  در که دارد مختلفی انواع ، سفر اهداف به بسته دانمارک ویزای

  نیا ) شوند درخواست اساس آن بر  ها ویزا درخواست مجوز باید  د،باش کشور دانمارک  در دائم اقامت و  کار  ، مطالعه سفر، برای

از آن بدون ذکر   یبردار ی شده، هرگونه کپ یو گردآور هیته شیاتر MIEملک پور همکار مؤسسه  یمقاله توسط موسسه حقوق

 ( باشد ی م یرقانون یمنبع شرعاً و قانوناً حرام و غ 

 :اند شده آورده ویزا انواع ذیل در

o توریستی  ویزای 

o تجاری  ویزای 

o پزشکی ویزای 

o مذهبی  و  هنری ورزشی، فرهنگی،  ویزای 

o دیپلماتیک ویزای 

o کارآموزی   تحقیقاتی،آموزشی، تحصیلی، ویزای 

o خانوادگی  اعضای ویزای 

o درفرودگاه  انتقالی ویزای 

o قانونی  سن زیر کودکان ویزای 

 

 دانمارک   تحصیلی  ویزای 



 

 

 دسته تقسیم می شود که شامل:   6ساختار تحصیلی کشور دانمارک همانند اکثر کشورهای دنیا به 

 دوران پیش دبستانی  -

 ابتدایی  دوران  -

 دوران متوسطه  -

 کاربردیدوران فنی حرفه ای یا   -

 دوران تحصیالت عالی  -

 دوره های آموزشی بزرگساالن -

شوند.   ی بهره مند مو پیش دبستانی قبت روزانه مانند مهد کودک از شروع دبستان، اکثر کودکان در دانمارک از خدمات مرا شیپ  

آموزش  ستمی. سمی باشد و متوسطه  یی در مدارس ابتدا یاجبار لیسال تحص 9 آن پس ازولی  است  یاریاخت یدبستان  شیپ 

 التیورود به تحص یدهد که برا یبه دانش آموزان اجازه م یلیتحص یبرنامه ها باشد   یاز فرصت ها م یعیوس فیطمتوسطه شامل 

 . تهیه می شوند به بازار کار  میبا هدف ورود مستق یحرفه ا یبرنامه ها آماده شوند و ی عال

 (تحصیالت تکمیلیو   یکارشناس  یبرنامه ها  ایو /  قی)تحق یهنر یموسسات آموزش عال .1

 (تحصیالت تکمیلیو   یکارشناس  یدانشگاه ها )دوره ها .2

 (یحرفه ا ی کارشناس  یحرفه و برنامه ها یدانشگاه )آکادم یکالج ها .3

  یرا ارائه م یو حرفه ا سانس یل یلیتحص یکوتاه مدت که برنامه ها یکسب و کار )مؤسسات آموزش عال یها ی آکادم .4

 دهند( 

در همه سطوح که  آموزش بزرگساالن وجود دارد نهیمادام العمر در زم یریادگی یبرا  ییآموزش بزرگساالن فرصت ها .5

 د نشو یارائه م برای این گروه از افراد  دانشگاه ا یدر کالج  زین تکی یا منحصر به فرد  یشوند. دوره ها یارائه م

 

 کارشناسی:  یدوره ها

 ک حرفه اییآکادم مدرک .1

o  2مدت زمان ( 120سال ECTS یا واحد ) 

o ی کالج دانشگاه  کی  ا ی یحرفه ا یعال  التیتحص یآکادم  مرکز  کیاز  یلیتحص مدرک 

o   برنامه  کی در   ینیو تمر ینظرمهارت های 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o و صنعت ها با کسب و کار کی نزد یهمکار  داده شده با توسعه 

o دانش آموزان و معلمان  نیب کی کوچک و ارتباط نزد یها کالس 

 

 مدرک کارشناسی حرفه ای .2



 

 

o  4-3مدت زمان ( 240-180سال ECTS یا واحد ) 

o کالج دانشگاه  کیاز  مدرک 

o  خاص یاحرفه هدفمند شده برای 

o   برنامه  کی در   ینیو تمر ینظرمهارت های 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o دانش آموزان و معلمان  نیب کی کوچک و ارتباط نزد یها کالس 

 

 مدارک قابل اضافه شدن .3

o  1.5مدت زمان ( 90سال ECTS  یا واحد ) 

o یا مدرسه تجاری  ی کالج دانشگاه مرکز  کیاز  یلیتحص مدرک 

o که قبال برنامه رشته  یدانش آموزان یبراAP کرده اند  لیرا تکم 

o   برنامه  کی در   ینیو تمر ینظرمهارت های 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o دانش آموزان و معلمان  نیب کی کوچک و ارتباط نزد یها کالس 

 

 مدرک آکادمیک تجاری .4

o 3.5مدت زمان ( 220سال ECTS یا واحد ) 

o مدرک از یک مدرسه آکادمیک تجاری 

o عالقه مند است ی خاص یبه حرفه ها 

o   برنامه  کی در   ینیو تمر ینظرمهارت های 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o دانش آموزان و معلمان  نیب کی کوچک و ارتباط نزد یها کالس 

 

 مدرک کارشناسی دانشگاهی  .5

o 3 ( 180سال ECTS یا واحد ) 

o ق یبر تحق یآموزش مبتن 

o از دانشگاه یلیدرجه تحص 

o یبه طور عمده نظر 

o در خارج از کشور یکارآموز ا ی یلیتحص  یانجام دوره ها یفرصت برا 

o ای کار پروژه نیمطالعات مستقل و همچن 



 

 

 

 آکادمیک یهنر مدرک .6

o 3 ( 180سال ECTS یا واحد ) 

o یهنر ی از موسسه آموزش عال یلیدرجه تحص 

o  / یآموزش هنر ای پژوهش و 

o   برنامه کیدر  هنری نیو تمر ینظرمهارت های 

o در خارج از کشور یکارآموز ا ی یلیتحص  یانجام دوره ها یفرصت برا 

o ای کار پروژه نیمطالعات مستقل و همچن 

 

 دوره های تحصیالت تکمیلی

 ارشد  یکارشناس مدرک .1

o  2مدت زمان ( 120سال ECTS یا واحد ) 

o از دانشگاه یلیدرجه تحص 

o ق یبر تحق یآموزش مبتن 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o سراسر جهان یدر دانشگاه ها دانشجو تبادل یفرصت ها 

o بازار کار  ا یبه مطالعات دکترا  یدسترس 

 

 هنری  ارشد یکارشناس مدرک .2

o  2مدت زمان ( 120سال ECTS یا واحد ) 

o یهنر ی از موسسه آموزش عال یلیدرجه تحص 

o  / یآموزش هنر ای پژوهش و 

o خارج از کشور  ایدر دانمارک  یکارآموز 

o در سراسر جهان یهنر یانتخاب شده و موسسه آموزش عال یدر دانشگاه ها دانشجو تبادل یفرصت ها 

o بازار کار  ا یبه مطالعات دکترا  یدسترس 

 

 دکترا مدرک .3

o  3مدت زمان ( 180سال ECTS یا واحد ) 

o یهنر ی موسسه آموزش عال ا ی ی / پژوهش ی موسسه دانشگاه  کیاز  یلیتحص مدرک 



 

 

o در دانمارک سیو تدر قیتحق 

o  ی الملل نیب یهمکارتجربه و 

o ی مال یبانیپشت  یفرصت ها 

 

 دانمارکبورسیه تحصیلی 

از   یتعداد که باعث می شود است وروی 16000تا  6000  نیساالنه ب خارج از اتحادیه اروپا هزینه ی تحصیل انیدانشجو یبرا

 باشد.قابل دسترس برای عموم  یدولت یاز موسسات و طرح ها یمال  ی و کمک ها یلیتحص یبورس ها

برای دانشجویان بین  2020و  2019بورسیه تحصیلی دولت دانمارک برای مقطع تحصیالت تکمیلی برای سال  -

 طبق شرایط ذیل:  به طور کامل و طبقه بندی شده المللی

o   فرد باید شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا باشد 

o  .در برنامه های تمام وقت ثبت نام کرده باشد 

o مت موقت تحصیلی داشته باشد اقا 

برای دانشجویان بین  2020و  2019برای سال  کارشناسیبورسیه تحصیلی دولت دانمارک برای مقطع تحصیالت  -

 طبق شرایط ذیل:  به طور کامل و طبقه بندی شده المللی

o  فرد باید شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا باشد 

o باشد.  در برنامه های تمام وقت ثبت نام کرده 

o  اقامت موقت تحصیلی داشته باشد 

o  .تحت برنامه های تبادل دانشجو در کشور دانمارک حضور نداشته باشد 

o ( مدرک زبان انگلیسیIELTS با حداقل نمره )داشته باشدیا مدرکی معادل آن.  6 

 

 دانمارکن برای دریافت ویزای تحصیلی مدرک زبا

دانمارک نیاز به داشتن حداقل دانش زبان انگلیسی دارند که در ذیل جزئیات کامل این حداقل  تمام مقاطع تحصیالت دانشگاهی در 

 ها آمده است. 

 ( CAEانگلیسی پیشرفته کمبریج ) زبان تافل  آیلتس

برای سطوح دبیرستان و   6.5حداقل نمره  

 (English Bمقاطع قبل از دانشگاه )

English B 

برای امتحان  583-550حداقل نمره   -

 کاغذی
برای امتحان  237-213حداقل نمره   -

 کامپیوتری
برای امتحان   93- 79حداقل نمره   -

 اینترنتی 

 English B 

  مدرک پیشرفته زبان انگلیسی

http://www.ielts.org/default.aspx
http://www.ets.org/toefl
http://cambridge-english-advanced.cambridgeesol.org/


 

 

برای سطوح دانشگاهی  7حداقل نمره  

(English A ) 

English A 

برای امتحان  610-587حداقل نمره   -

 کاغذی
برای امتحان  253-240حداقل نمره   -

 کامپیوتری
برای امتحان   101- 94حداقل نمره   -

 اینترنتی 

 English A 

  مدرک حرفه ای زبان انگلیسی

 

 مدارک ثبت نام برای دریافت ویزای تحصیلی کشور دانمارک

 مقطع کارشناسی: 

 امتحان ورودی معدل دیپلم کشور دانمارک  -

 ( English Bمدرک زبان انگلیسی ) -

 ریز نمرات مقطع دبیرستان  -

 نیازمندی های موسسه ی هدف داشتن حداقل نمرات بر اساس  -

 داشتن مدرک دیپلم  -

 موفقیت در مصاحبه ی ورودی -

 مقطع تحصیالت تکمیلی:

 مدرک کارشناسی /  کارشناسی ارشد معتبر جهانی  -

 (English Aمدرک زبان انگلیسی ) -

 مدرک زبان دانمارکی برای دوره های آموزشی فیزیکی  -

 

 دانمارک  کاری   ویزای 

 را کار اجازه مختلف گزینه  در نوع کاری چند دانمارکویزای .  کنند  دریافت باید را کار و  اقامت مجوز اروپا، اتحادیه از خارج افراد

دانمارک به    کار مجوز دریافت برای ،( باشد نیروی ماهر ی دسته از که)  بخواهد برای کار به دانمارک بیاید فرد  اگر. د ده می ارائه

 طور به  آن با مرتبط شغل که شود ارائه ویزایی فرد به است ممکن دیگر،  عبارت  بهراحتی می تواند با دعوتنامه کاری اقدام نماید. 

 شناخته المللی بین  کارفرمای یک عنوان به  دولت توسط که کارفرمایی برای  یا  باشد داشته میانگینی از باالتر دستمزد توجهی قابل 

   .باشد شده

 :کار ویزای  درخواست نیاز مورد مدارک

 درخواست  کامل فرم -

 معتبر پاسپورت یک -



 

 

 پاسپورتی   تازه عکس  یک -

 مالی   تمکن اثبات مدرک -

 تجاری  طرح یا  کاری قرارداد نظیر درخواست بودن اصل اثبات مدارک -

 

 ویزای کار لیست مثبت کشور دانمارک: 

شود که طبق لیستی که کشور دانمارک به طور ساالنه منتشر می کند واجد شرایط باشند. این  این نوع برای افرادی صادر می 

ت بر اساس نیازمندی های کشور دانمارک به طور ساالنه برای یک سال پیش رو منشر می شود و شرایط کلی ذیل را باید فرد  سلی

 داشته باشد: 

 حداقل مدرک کارشناسی در زمینه کاری لیست مثبت -

 غل درخواستی متقاضی در لیست مثبت وجود ش -

 داشتن درخواست کار از شرکت یا موسسه ای از دانمارک مطابق با لیست مثبت  -

 طرح درآمد مشروط: ویزای کار دانمارک

 افرادی می باشد که شرایط زیل را قطعا داشته باشند:  این ویزا صرفا در موارد خاص برای

 ال در س کرون دانمارک 426،985،06 حداقل درامد -

 داشتن پیشنهاد کاری از شرکت یا موسسه ای از دانمارک  -

 طرح گرین کارت:ویزای کار دانمارک 

ماه کار   18گرین کارت دانمارک، یکی از ویزاهای کار دانمارک می باشد که فرد اجازه می دهد که درون کشور دانمارک برای مدت 

تا کنون غیر فعال شده   2016یاورند. )توجه: این طرح از سال متیاز ب 100و زندگی کنند که طبق معیارهای ذیل باید حداقل 

 است( 

 سن -

 زبان -

 مهارت زبان -

 تجربه ی کاری -

 تحصیالت  -

 ویزای کار طرح کارت استقرار یا ویزای کار فارغ التحصیالن و دانشجویان مقطع دکتری



 

 

اتمام رسانده اند، دولت طرحی را به آن ها ارایه برای متقاضیان کاری که مقطع کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانمارک به 

ماه بعد از فارغ التحصیلی معتبر می باشد تا این اشخاص بتوانند کاری مرتبط با   6می دهد که طبق آن ویزای تحصیلی آن ها تا 

 رشته ی تحصیلی خود در دانمارک پیدا کنند. 

 

 ویزای کار در تعطیالت 

صادر می شود که فرد خواهان کار کردن در ایام تعطیل )تعطیالت سال نو، تابستان و ...( در  این نوع ویزا زمانی برای متقاضیان 

 کشور دانمارک برای مدت زمان یک سال می باشد. 

 

 ویزای جستجوی کار دانمارک

ی توانند از این  این ویزا برای افرادی می باشد که بعد از فارغ التحصیلی در کشور دانمارک موفق به پیدا کردن شغل نشده اند و م 

 ویزا طبق قوانینی برخوردار شوند

 اجازه کار مخصوص افراد غیر اتحادیه اروپا  -

 ماندن در دانمارک قبل و بعد از زمان فارغ التحصیلی -

 

 ویزای کار موسوم به فست ترک 

ه سرعت کارمند مورد شرکت های مجاز دانمارکی از طرف فرد مورد نظر خود می توانند درخواست ویزای فست ترک را بدهند تا ب

ماه می باشد و هزبنه ای  1نظرشان بتواند اجازه اقامت و کار را در کشور دانمارک را دریافت کند. مدت زمان پروسه صدور این ویزا 

   کرون دانمارک را در بر دارد. 3،025معادل 

 2017در کشور دانمارک در سال گروه  ۱۰جمعیت کاری شغل ها و محیط کاری در 



 

 

 

 ویزای سرمایه گذاری در دانمارک

و تجارت  دانمارک دارای استانداردهای باالی زندگیست. عدم فساد در دانمارک این کشور را مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری

وپا هموار قرار داده است. دانمارک راه کسب و کار را آسان ساخته و راه را برای افراد تحصیل کرده و ورود به بازار میلیارد دالری ار

سرمایه گذاری در دانمارک در حوزه بهداشت،  هزار یورو امکان پذیر است.  100نموده است. سرمایه گذاری در دانمارک با حداقل 

دریایی و کشتی سازی، غذا، امالک و مستغالت، تحقیق و فناوری، علوم زیستی، ماشین آالت و انرژی های بادی امکانپذیر است.  

را درخواست نمایید. در   Cو هم ویزای نوع   Dانمارک جهت سرمایه گذاری شما می توانید هم ویزای نوع برای دریافت ویزای د

 سال تابعیت کشور دانمارک را بدست آورید.   9سال می توانید اقامت دائم و پس از  5ویزای سرمایه گذاری، شما بعد از  

 

 دانمارک   درمانی  ویزای 

رنج می برند که امکان درمان را در کشور خور را ندارند می توانند طبق شرایط خاصی واجد  افرادی که از بیماری های خاص 

 شرایط دریافت ویزای درمانی کشور دانمارک شوند. 

 ماه قبل از تاریخ مورد نظرش اقدام با ارسال درخواستش بکند  3صدور ویزا طبق شرایط ذیل ارایه می شود و متقاضی باید 

  بودن ناقص صورت در سفارت و  کند ارائه را الزم  اسناد باید متقاضی  ،7.10 ماده ( ویزا کتاب راهنمای) شنگن قوانین اساس بر

 از امتناع به منجر است ممکن نیاز مورد  مدارک ارائه عدم.  دهد نمی انجام درخواست مورد در بیشتری  تحقیق درخواست مدارک

 .شود درخواست

 :باشد می زیل شکل به دانمارککشور  درمانی میزای لیست چک

 ویزا قوانین  تایید .１

 شنگن  ویزای درخواست  فرم امضای و تکمیل .２

 .باشد داشته ابطال تا  زمان شنگن ی منطقه ترک از پس   ماه ۳ حداقل  که خالی ی صفحه دو  حداقل همراه به پاسپورت .３

 قبلی   های پاسپورت  تمامی .４

 گذشته ماه  ۶ در روشن زمینه رخ تمام( میلیمتری ۴۵* ۳۵) پاسپورتی  رنگی عکس  یک .５

 .باشد سفارت به خطاب باید و  بکند را خود آمدن درخواست دلیل از توصیفی آن در که متقاضی از توصیفی  ی نامه یک .６

 مالقات دلیل  بیان و  فعلی کارفرمای از ای نامه .７

 مسافرتی  سالمت ی بیمه .８



 

 

 خود کشور در مالی  تمکن مدرک .９

 شود تکمیل باید دیگری مالی  تمکن مدرک توسط که گذشته ماه   شش بانکی  نامه .１０

 برگشت و رفت  های  بلیط و سفر مدارک .１１

 تالق و  تولد و ازدواج مدارک .１２

 قانونی  سن زیر فرزندان برای والدین تصدیق مدارک .１３

 بیمار  فرد ضروری وضعیت تایید درمانی  ی موسسه پزشکی  رسمی مدرک .１４

 کشور دانمارک  در درمانی  مرکز یا بیمارستان  مالقات وقت کتبی  تایید .１５

 درمان  تخمینی دوره خصوص در اطالعات .１６

 .الزم های پرداخت پیش  و  درمان های هزینه پرداخت برای کافی  مالی  تمکن مدرک .１７

 

 

 

 دانمارک   مدت بلند  ویزاهای 

شود که می خواهند برای مدتی بیشتر از سه ماه را در کشور دانمارک برای ویزای بلند مدت کشور دانمارک برای کسانی صادر می 

 مقاصد تفریحی، درمانی، تجاری، زندگی یا تحصیلی سپری کنند. 

  می   اعطا ذیل شرایط تحت  باشد داشته اعتبار سال  ۵ و  ماه ۶  بین که چندگانه ورود  امکان از نوع بلند مدت با  دانمارکویزای 

 :شوند

  تجارت با  ارتباط در مخصوصا شنگن اتحادیه عضو  کشورهای دیگر و کشور دانمارک از بازدید  برای نیازفرد دلیل ابراز -

 تجاری و  شخصی مسایل

 بودن  اعتماد قابل  اثبات -

 :ذیل شرایط چندین یا  یکی تحت ویزا بودن نیاز مورد اثبات

 .کند  می  بجارت کاری ی زمینه در فرد که موضوع این اثبات -

 اروپا  اتحادیه دولتی  مراکز با رسمی رابطه یک -

 کنفرانس  و سمینارها در  شرکت یا تحصیلی مقاصد برای که دولتی  غیر مراکز از نماینده  یک -



 

 

 باشد  اروپا اتحادیه کشورهای  مقیم که ای خانواده عضو -

 .کنند  می زندگی آن در قانونی  طور به ولی نباشند اروپا اتحادیه کشورهای  مقیم که ای خانواده عضو -

 دریایی  ملوانان -

 

 دانمارک   دیگر  ویزاهای 

 به توان می  ویزاها  قبیل این از. شوند می اعمال درخواست ماهیت  و نوع به بسته هستند که نیز دیگری دارای انواع  دانمارکویزای 

 :کرد اشاره ذیل موارد

 (Au Pair) یکشور دانمارک خانواده یک  در اقامت ویزای -

o  .این ویزا برای افرادی می باشد که می خواهند با یک خانواده دانمارکی در کشور دانمارک برای مدتی زندگی کنند 

 دکترا ویزای مطالعات -

o   متقاضیان دوره های دکترا و دکترای تخصصی برای ادامه ی تحصیل، پژوهش و کار خود درخواست ویزای مطالعات

 دکترا را بدهند. 

 تفریح  و کار ویزای -

o  شهروندان برخی کشورهای خاص می توانند برای تجربه فرهنگ کشور دانمارک درخواست ویزای کار تفریح

 دانمارک را بدهند. لیست این کشورها محدود بوده و بستگی به تفاهم نامه های دو طرفه بین المللی دارد.

 بشردوستانه  ویزای اقامت -

o ر بیماری های خاص رنج می برند می توانند برای اقامت  درمان در کشور دانمارک افرادی که از شرایط خاصی نظی

 درخواست ویزای اقامت بشردوستانه را بدهند. 

 کشور دانمارک  در المللی بین موسسات بازنشسته ویزای کارمندان -

o  اگر فردی از شغلی که در کشور دانمارک یا شرکتی خارجی مقیم دانمارک بازنشسته شود، می تواند درخواست

 ویزای بازنشستگی در کشور دانمارک را بدهد.  

 مجدد  ورود ویزای -

o   در صورتی که فردی در حین بررسی پرونده اش برای دریافت اجازه اقامت دانمارک خواهان خروج از کشور به

 ی دیگر باشد می تواند درخواست ویزای ورود مجدد را بدهد. کشورها



 

 

 


