
 

 

 سوئیس  و مقدمه ای بر آن  ویزای 

ه مورد بررسی و تحلیل علمی در این مقالسوئیس   اخذ اقامتهای  روش  و انواع  ویزای سوئیس  

برای اخذ ویزای سوئیس کدام    انواع ویزای کشور سوئیس کدام است؟ مدارک الزم  .گیرد  میقرار  

  اخذ است؟ انواع اجازه اقامت کاری در سوئیس کدامند؟ چگونه می توان ویزای تحصیلی سوئیس را  

در خصوص ویزای پاسخ سواالت مطرح شده را دریافت می نمائید.  نمود؟ شما با مطالعه این مقاله  

ی گام  و مشاهده ویدیو  سوئیس می توانید با مراجعه به سایت های موسسه حقوقی ملک پور  

دریافت نمائید. همچنین موسسه  را در این خصوص    به گام انتخاب مسیر مهاجرت اطالعات بسیاری  

سال سابقه در امور مهاجرت پاسخگوی سواالت شما در این زمینه خواهد   15حقوقی ملک پور با  

 بود.

 

 او انواع  ویز سیسوئویزای 

و   نروژ لیختن اشتاین  با کشورهای  نبوده و همراه  اروپا  اتحادیه  از  در حال حاضر سوئیس عضوی 

این اتحادیه همراه با اتحادیه اروپا،منطقه    را تشکیل می دهند.  EFTAتجارت آزاد اروپا  ایسلند اتحادیه  

  EFTAو   EU عضورا تشکیل می دهند که یک تجارت آزاد بین تمامی کشورهای    EEAاقتصادی اروپا

سوئیس عضو منطقه شنگن می باشد . کشورهای عضو شنگن یک ویزای مشترک دارند و     است.

نند چرا که  آزادانه به سوئیس سفر کمی توانند  افرادی که ملیت هر یک از این کشورها را دارند  

 هیچ مرزی بین آنها وجود ندارد.

مارک، مجارستان، فرانسه، یونان،  کشورهای بلژیک، جمهوری چک، استونی، فنالند، اتریش، دان

ایسلند،   اسلوونی، سوئد،  آلمان،  ایتالیا،  پرتغال،  نروژ،  لهستان،  اسلواکی،  هلند،  مالت،  یونان، 

 اسپانیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت عضو شنگن می باشند.

می توانند بدون ویزا به سوئیس    EFTAتقزیبا تمامی اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین  

می بایست مجوز کار داشته و همچنین برای   س رفت و آمد داشته باشند، ولی برای کار در سوئی 

 اقامت بیش از سه ماه باید مجوز اقامت اخذ نمایند.

د به سوئیس و کار و اقامت بیش از سه ماه به ویزای این کشور  وافراد کشورهای دیگر برای ور

 .ندهست نیازمند



 

 

هدف شما از مسافرت به سوئیس مشخص کننده نوع ویزای شماست. این که شمابه قصد کار یا 

تحصیل و یا به عنوان توریست و یا همراه وارد این کشور می شوید مشخص کننده روش و راههای 

 اخذ ویزای سوئیس است.

 کوتاه مدت : سوئیس ویزای ویزای 

ماه و یا کمتر و یا برای مقاصد کوتاه مدت صادر می شود  ویزاهای کوتاه مدت معموال برای مدت سه  

 انواع ویزای کوتاه مدت در سوئیس به شح زیر می باشد:

 فرود گاهی :ویزای  •

 اکثر مسافران خطوط هوائی، در فرودگاه سوئیس نیاز به ویزای حمل و نقل ندارند چنانچه:

 د سال گذشته صادر شده باش 10باشند که در   دارای گذرنامه ای -1

 برای مرحله بعدی  سفر خود بلیط هواپیما گرفته باشند -2

 دی ارائه نمایندعطه برای ورود به کشور بوویزا و اسناد مسافرتی مرب -3

 .و نقل را ترک کنند این افراد اجازه ندارند که منطقه حمل

 در هر صورت اتباع ایرانی می بایست برای حضور در فرودگاه سوئیس  ویزا اخذ نمایند. 

 ویزای توریستی سوئیس  •

و تصمیم دارند که تا سه ماه در کشور سوئیس  نیستند    EFTAکسانیکه عضو اتحادیه اروپا و  

 اقامت داشته باشند می بایست ویزای توریستی این کشور را اخذ نمایند.

به  روز صادر می شود که فرد با اخذ این ویزا  مجوز ورود     90این نوع ویزا برای اقامت کمتر از  

ماهه در نظر گرفته می شود   6روز در یک دوره    90این  قه شنگن را دریافت می نماید.  کل منط

، گردشگری، شرکت در برنامه های ورزشی  و یا فرهنگی که معموال برای مقاصد کسب وکار  

 و آموزشی صادر می شود.

لند مدت اقدام  روز را دارند می بایست نسبت به اخذ ویزای ب  90کسانیکه قصد اقامت بیش از  

نوع    نمایند. ویزای  که  ویزا  به    Dاین  پیوستن  یا  و  تحصیلی  کاری،  برای مقاصد  است معموال 

 )ویزای همراه( صادر می شود. خانواده

 



 

 

 

 تحصیل از طریق  یسسوئ  ویزای

این کشور    و موسسات    جهت اخذ ویزای تحصیلی سوئیس ابتدا می بایست از یکی از دانشگاه ها

دانشجویانی که نامه پذیرش از دانشگاه را دارند می توانند درخواست ویزای    پذیرش اخذ نمائید.

تواند همراه داشته باشد و بواسطه    Bنوع   ویزای تحصیلی  نمایند. در بیشتر موارد شخص نمی 

 ببرد.  خانواده خود را به سوئیس 

ساعت در هفته  و در  15ماه می توانند تا   6شت دانشجویان از ابتدا اجازه کار نداشته و پس از گذ 

 زمان تعطیالت  به صورت تمام وقت کار کنند. 

و تمام وقت    یساعت در هفته در طول دوره زمان  15حداکثر تا    دیتوان  یاز شش ماه، شما م   پس 

  د یتوان  یم  د،یکن  یو در دانشگاه کار م  دیارشد دار  ی. اگر مدرک کارشناسدیکار کن  التیدر تعط

کن کار  به  توسط موسسه حقوق  ن یا.  دیبالفاصله شروع  پور همکار موسسه    یمقاله    MIEملک 

از آن بدون ذکر منبع شرعا حرام و خالف قانون   یبردار  یشده و هر گونه کپ  یو گرد آور  هیته  ش یاتر

چنانچه دانشجو مدرک کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاه های خارج از سوئیس    است.

دریافت نموده باشد و در حال خاضر در سوئیس تحصیل می نماید از همان ابتدا می تواند به طور  

کارفرما نیز می بایست برای وی اجازه کار اخذ  .  می شودمستقیم کار کند و کار دانشجوئی تلقی ن

الت مطلوب نگه داشته و نشان  حالبته در این صورت شخص باید شرایط تحصیل خود را در    نماید.

چهت یافتن کار   از فارغ التحصیلی شخص می تواند  پس    دهد که در حال پیشرفت تحصیلی ست.

 ماه در سوئیس بماند و کار پیدا کند.  6به مدت 

 برای اخذ ویزای تحصیلی سوئیس مدارک زیر مورد نیاز است.

 گذرنامه معتبر -1

اثبات تمکن مالی )به این معنا که شخص دانشجو می بایست از طریق پرینت حساب بانکی  -2

 ور سوئیس دارد(ر کش خود اثبات نماید که توانائی پرداخت هزینه های خود را د

 بیمه درمانی-3

 انگیزه نامه  -4

 فیش پرداخت شهریه 5



 

 

6-cv  شخص دانشجو 

 کپی مدارک تحصیلی -7

 تعهد نامه مبنی بر اینکه شما پس از تحصیل سوئیس را ترک خواهید کرد. -8

 .تست زبان -9

 دانشگاه رشینامه پذ--10

چنانچه مدرک قبلی خود را از دانشگاه های سوئیس دریافت نموده اید و قصد ادامه تحصیل دارید 

و امکانات مالی مناسب   باشد  از کیفیت خوبی برخوردار   شما قبلی    سوابق تحصیلیمی بایست  

 و جائی برای زندگی داشته باشید.

 

 کار قیس از طریسوئ یزایو

داشته     یسیسوئ  یارفرماک  ک یاز    یکار  شنهادی پ  کیحتما    دیشما با  س یکار در سوئ  یزایاخذ و  یبرا

ماهر است . صدور    اریو کارگران بس  رانیمد  یاروپا و برا  هیاتحاد  ریافراد  غ  یبراشرط      نی. ادیباش

 .باشد تهوجود نداش یپست شغل نیا یاروپا برا هیدر اتحاد یفرد نکهی مجوز کار منوط است به ا

 مجوز کار در سوئد به انواع مختلف صادر می شود:

سال صادر   کی  یاست برا  کیومتریکارت ب  کیمجوز که    نیا  ) اجازه اقامت کوتاه مدت  ( :L مجوز

شود و   یصادر م  یکار خاص  یمجوز برا  نیا  است.  دی تمد  گرقابلیسال  د  کی  یشود که برا  یم

 .شما صادر نخواهد شد یبرا دیمجوز جد  دیشغل خود را عوض کن دیچنانچه بخواه

سال    کی  یاست که معموال برا  کیمتر  ویکارت ب  کیاقامت موقت(    ای  هی)اجازه اقامت اول : Bمجوز

 ی شود که فرد قرارداد کار  یصادر م   یمجوز در  موارد  نیاست. ا  دیشود و قابل تمد  یصادر م

  ی هائ  تینوع مجوز  محدود  نیثبت نام کرده باشد. در ا  یلیدوره تحص  کی  ایداشته باشد و    کسالهی

  ا یکه مجوز را صادر کرده و    یدر کانتون  یوجود دارد و ممکن است که شخص را محدود به زندگ  زین

 .ندینما یفقط شغل خاص

  ن یشود. ا  دیتواند به طور نامحدود تمد  یاست که م  ک یومتری)اجازه اقامت دائم( کارت ب :C مجوز

   کا یدان کانادا و آمرشود. شهرون  یصادر م  س یسال اقامت در سوئ  10مجوز اقامت معموال پس از  



 

 

 یم  دنوع مجوز فر  نی.دراندینما  افتی توانند اجازه اقامت دائم در    یم  یسال متوال  5پس از گذشت   

  ی که بخواهد م  س یبابت ندارد و هر منطقه از سوئ  نیاز ا  یتیدهد و محدود  رییتواند شغل خود را تغ

 .کند یتواند زندگ

مشغول    س ی شود که در سوئ  یصادر م  یکسان  یمجوز برا   نیمرز(ا)اجازه اقامت در خارج از   :G مجوز

شود که هر ساله    یمجوز ساالنه صادر م  نیا  کنند.  یم  یزندگ  گریشور دک   کیدر    یبه کار بوده ول

  یبه اجازه اقامت نم  لی وجود نداشته و قابل تبد  یحق اقامت  چینوع مجوز ه  نیاست در ا  دیقابل تمد

 .باشد

 

 نوع ویزای درمانی سوئیس از  ویزای

 

برای افرادی که نیاز به درمان و اقدامات پزشکی    کوتاه سه ماه است که   یزایو  ک ی  زاینوع و  نیا 

 دارند صادر می شود.

 مدارک الزم برای اخذ ویزا :  

  زایفرم درخواست و لیتکم-1 

 عکس  -2

 ماه اعتبار داشته باشد   ۳که حداقل  یپاسپورت -3

 گذرنامه -4

نامه ضمانت    ستیبای کند م  یم  تیرا حما  ماریب  یچنانچه شخصو همچنین    یتمکن مالاثبات    -5

 . دیرا ارائه نما یو یهانهیهز گریو د مسکن  نهیهز

جهت درمان شخص    ورویهزار    ۳۰که نشانگر پوشش حداقل    ی ا  مهیب )  یمسافرت  مه یمدارک ب -6

 (است ماریب

که   یدرمان یها نهیحداکثر هز ، حداکثر مدت درمان مورد  ،درمان  قیدق تی بر ماه یمبن یگواه-7

 .صادر شود یس ی دکتر سوئ کیتوسط 

  یدرمان پزشک یپرداخت برا ش یاثبات پ-8



 

 

نامه کارفرما و یا گواهی کسب و کار که ثابت نماید شما درای حقوق و در آمدی در کشور مبدا  -9

 می باشید 

 کپی کارت دانشجوئی در صورت وجود -10

 

  سرمایه گذاریاز طریق سوئیس ویزای 

   ، و زیر ساخت های جهانی  بی طرفی سیاسی،آزادی    ، سوئیس استانداردهای باالی زندگی در  

 و افراد متمول نموده است. سوئیس را مقصدی جذاب برای بازنشتگان و سرمایه گذاران 

  د:شور سوئیس سرمایه گذاری کننخارجی به سه طریق می توانند در ک افراد

 ثبت شرکت  -1

 پرداخت مالیات  -2

 خرید ملک  -3

می   • خارجی  افراد  نیروی ثبت شرکت:  استخدام  با   و  در سوئیس  ثبت شرکت  با  توانند 

سوئیسی و هم چنین پرداخت مالیات اثبات نمایند که برای اقتصاد سوئیس مفید و تاثیر  

گذار خواهند بود. کانتون زوگ مناسب ترین کانتون برای تشکیل شرکت است چرا که مالیات  

 ت می گردد.  ثبت شرکت منجر به صدور اقام  شرکتها در آن اندک است.

 

پرداخت مالیات: در این روش اشخاص می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان مالیات در حدود   •

دریافت   150000 را  اقامت سوئیس  کانتون های مختلف    فرانک  در  مبلغ  این  البته  نمایند 

تا    3صدور این نوع اقامت بین    لیون فرانک نیز افزایش می یابد .متفاوت بوده و تا مبلغ یک می

سال نمی توانند از    55ماه زمان می برد.شخص در سوئیس اجازه کار ندارد و افراد باالی    4

 این روش اقامت سوئیس را اخذ نمایند

 

. 

خرید ملک در سوئیس منجر به صدور اجازه اقامت نمی شود و تنها یک روش سرمایه گذاری  •

 و کسب سود محسوب می شود.

 



 

 

 

 ویزاهای دیگر ویزای سوئیس و  

روز در سوئیس بماند حتی اگر شهروند اتحادیه اروپا و    90خارجی که قصد دارد  بیش از  هر فرد  

 باشد می بایست مجوز اقامت اخذ نماید.  EFTAیا

ساس شرایط  احق اقامت در سوئیس را ندارند و هر مورد بر   EFTAشهروندان غیر از اتحادیه اروپا و  

 فردی مجوز صادر می شود.

 :حمل و نقل ندارند چنانچه یزایبه و ازین  س یدر فرودگاه سوئ ،یئ اکثر مسافران خطوط هوا

 سال گذشته صادر شده باشد  10باشند که در   ییگذرنامه ا یدارا -1

 گرفته باشند مایهواپ طیسفر خود بل  یمرحله بعد یبرا -2

 ندیارائه نما یورود به کشور بعد یمربوطه برا یو اسناد مسافرت زایو -3

 .افراد اجازه ندارند که منطقه حمل و نقل را ترک کنند نیا

   ندیاخذ نما زایو  س یحضور در فرودگاه سوئ یبرا ستیبا یم یرانیهر صورت اتباع ا در

 

 ج ازدوااز طریق سوئیس   ویزای 

ازدواج همچنس گرا ها نامیده می شود     mariageکه     در سوئیس عالوه بر ازدواج جنس مخالف

civil partnership  دو نوع ازدواج مانند   نیز به رسمیت شناخته می شود. با این حال روش ثبت هر

 ش یب  دی است. شما با  کسانی  بایشود و روش تقر  یرفتار م  کسانی  بایدو روابط تقر  هرهم است. در  

 ا یازدواج    یبرا  یمشاغل مدن  کیدر    ایو    دیو در حال حاضر ازدواج نکرده ا  دیسال داشته باش  18از  

 . دینباش یمشارکت مدن

)حتی   اجازه اقامت    نی از طرف  یکیاست که    ری پذامکان  یدر صورت  س یثبت ازدواج در کشور سوئ

 .باشد ایمه دیبا  ریز ط یشرا س ی جهت ثبت ازدواج در کشور سوئ .داشته باشد (اقامت موقت

 .سال سن داشته باشند ۱۸ یباال دیبا نیزوج-1

 .مجرد باشند  دیبا نیزوج2



 

 

 داشته باشد یقانون قیم  ن یاز زوج یکیکه  یرتدر صو میق ای یول تیرضا -3

 زوجین در روابط هم جنس گرایانه ازدواجی ثبت نکرده باشند. -4

ثبت ازدواج در    .  ثبت شده باشد  که  شودیشناخته م  تیبه رسم  یازدواج  س ی در کشور سوئ 

 . ردیپذیدر آنجا اقامت دارند صورت م نیکه زوج یا کشور در اداره ثبت هر منطقه نیا

هفته به طول می انجامد. زوجین باید این واقعه را منتشر نمایند   5ثبت واقع ازدواج در سوئیس  

ه در این صورت ثبت این  تا اگر کسی ادعای زوجیت با هر یک از طرفین را دارد اطالع دهد. ک

 ازدواج ممنوع است.

 الزم است  ریجهت ثبت ازدواج در کشور سوئد مدارک ز 

 عکس -1

 یی کارت شناسا -2

قرار گرفته    دییاست و مورد تا  نیزوج  ی اسناد و مدارک نشان دهنده محل اقامت کنون-3  -3

 است

 فرم درخواست ازدواج  لیتکم   -4

  ی گواه  ایمربوط به طالق    یقبال ازدواج کرده است گواه  نیاز زوج  کیکه هر    یدر صورت   -5

 ا ی و    ییایتالیا  ای   یآلمان  ای  یسیبه زبان انگل  ستیبا  یفوت همسر سابق مدارک فوق م

ظرف ده    دیبا   نیطرف  دیترجمه شوند چنانچه اداره ثبت مجوز الزم را صادر نما  یفرانسو

 ندیروز تا سه ماه نسبت به ثبت آن اقدام نما

 

ازدواج با فردی که تابعیت سوئیس را دارد به طور خودکار مجوز اعطای شهروندی و تابعیت نیست 

 ولی می تواند راه اخذ تابعیت را هموار نماید.

سال زندگی مشترک سه سال   6در طول     وئیس اقامت نداشته باشند  چنانچهاگر زوجین در س 

 عیت سوئیس را دریافت می نماید.  سوئیس گذرانده باشد فرد خارجی تابآن را در 

 

 توریستی از نوع سوئیس  ویزای 



 

 

اقامت    سیدارند که تا سه ماه در کشور سوئ  میو تصم  ستندین EFTA اروپا و هیعضو اتحاد  کهیکسان

 .ندیکشور را اخذ نما نیا یستیتور یزایو ستیبا یداشته باشند م

مجوز ورود  به کل     زای و  ن یشود که فرد با اخذ ا یروز صادر م  90اقامت کمتر از    یبرا  زا ینوع و  نیا

شود که   یماهه در نظر گرفته م  6دوره    کیروز در    90  نی.ا  دی نما  یم  افتیمنطقه شنگن را در

برا گردشگر  یمعموال   ، وکار  ها  ،یمقاصد کسب  برنامه  در  و    یفرهنگ  ایو     یورزش  یشرکت 

. این ویزا  بردیماه زمان م  ک یتا    یروز کار  ۱۵معموال    یستیتور  یزای صدور و  شود.   یصادر م  یزشآمو

 نمائید.  د ی تمد دیتوان یم ابدی انیپا زایمدت و نکهیبوده و دو هفته قبل از ا دیقابل تمد

 سیسوئ یستیتور یزایجهت اخذ ومدارک الزم 

 فرم درخواست  لیتکم-1

 گذرنامه که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد-2

 شده باشد  یاز اعضا که ترجمه رسم کیشناسنامه هر  یکپ-3

مال  نتیپر  ی)نامه تمکن مال-4 اخ  یحساب  ماه  که معادل   سیفرانک سوئ  100ی  روز  (ریاز سه 

 تاس وروی 92034

 و ترجمه آن در صورت وجود  یاسناد ملکارائه  -5  

 مجوز کسب و کار  -6

 ارائه نامه از کارفرما -۷

 یاجتماع نیتام یپرداخت ها ستیل -۸

  سیاسکان در سوئ تیکه نشان دهنده وضع یمسکون تیمالک ایاجاره  یکپ  اینامه رزرو هتل و  -9

 است

 برگشت طی رزرو بل یکپ۱۰

 ینامه مسافرت مهیب ۱۱

 مادر خود قصد مهاجرت دارد با      ایسال که بدون همراه و    ۱۸  ریافراد ز  یبرا  ینامه محضر  تیضار  ۱۲

 نه یشی عدم سوء پ یگواه ۱۳ 

  



 

 

مدت زمان    .  دییرزرو نمااز سایت سفارت وقت      ست یبا  یم  سیسوئ  یست یتور  یزایجهت اخذ و

از آنجایی که امکان ریجکت شدن  .  باشد  یروز م  ۹۰صدور    تا زمان    از زمان درخواست    زایصدور و

گیرد.  صورت  ماهر  و  مجرب  وکالی  توسط  بایست  می  ویزا  این  اخذ  جهت  اقدام  دارد  وجود  ویزا 

آمادگی ارائه مشاوره و انجام  سال سابقه    15موسسه حقوقی ملک پور در این زمینه با بیش از  

 امور مربوط به اخذ ویزای توریستی را دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


