
 

 

 

آنبر  ای ویزای فرانسه و مقدمه  

ر این مقاله انواع  د در این مقاله مورد بحث بررسی علمی قرار گرفته است.اقامت فرانسه و شرایط اخذ ویزای فرانسه 

مت  ااقدر مورد اخذ سواالتی  ن. در سال های اخیر متقاضیااست بررسی شده اقامت فرانسهفرانسه و مراحل اخذ   یویزا

ما در این مقاله   که چگونه ویزای فرانسه دریافت کنیم؟ داشتند و همیشه این سوال در ذهن متقاضیان وجود دارداین کشور 

را دراین مقاله برای  اقامت در این کشور به سواالت شما عزیزان پاسخ داده ایم و تمام تالش ما بر این بوده که نکات مهم 

ر فرانسه  با توجه به این که کشوشما خوانندگان عزیز مطرح کنیم و به صورت کامل و جامع مورد بررسی واقع شود.

میلیون جمعیت است اخذ ویزای فرانسه   68و دارای رب اروپا می باشد غنگن و بزرگترین کشور یعضو کنوانسیون ش

و   فرانسهوکالی مهاجرت به  از به افراد متقاضی پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی  پروسه ای حساس و مهم می باشد.

 مشاورین و وکالی بین المللی موسسه حقوقی مالک پور مشاوره دریافت کنید. 

تحصیلی فرانسه: ویزای   

رد  اویزای تحصیلی فرانسه در مو و اخذ اقامت فرانسه از طریق تحصیل مورد بحث می باشد.ویزای تحصیلی فرانسه 

مختلفی صادر می شود. متقاضیان می توانند بسته به نوع در خواست خود ویزای تحصیلی فرانسه را درخواست کنند. 

می باشد متقاضیان زیادی  بزرگترین کشور اروپای غربی  کشور صنعتی جهان چهارمینبا توجه به این که  فرانسه رکشو

جهت تحصیل در این کشور وجود دارد. کشور فرانسه از دسته کشورهایی است که تحصیل با قیمت مناسب و تقریبا  

وت می باشد و به چند دسته تقسیم می شود.متفا ویزای فرانسه جهت تحصیل در این کشور رایگان امکان پذیر می باشد.  

: ویزای تحصیلی کوتاه مدت 1   

  یلیتحص یزایها و زاینوع و نیاز ا یک یشود  یمختلف صادر م یبه صورت ها تحصیل انیمتقاض یبرافرانسه  یزایو

  زاهایو ن یتوجه داشته باشند که اصوال ا دیکوتاه مدت فرانسه  با یلیتحص یزایو انیباشد متقاض یکوتاه مدت فرانسه م

باشد که مدت سه ماه است   یوجود دارد اعتبار آن م  نوع ویزا ن یا درنکته قابل توجه که  شودی زبان اخذ م یها دوره یبرا
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که   یوجود ندارد نکته جالب زاینوع و نیا دیسه ماه امکان تمد نیا در صورت اتمامنکته مهم توجه کنند  نیبه ا انیو دانشجو

باشد  یم زایو نیبودن ا گانیکند را یفرانسه را جذاب م یلیکوتاه مدت تحص یزایو  

: ویزای تحصیلی بلند مدت  2  

  هیقانون فرانسه پا توسط 2013در سال که موضوع بحث می باشد فرانسه  بلند مدت یلیتحص یزایو اخذ وفرانسه  یزایو

  یماه دارند اصوالً افراد 6از  شتریب کشور را ن یدر ا لیباشد که قصد تحص یم یافراد یاصوال برا   زایو نیکرد ا یگذار

با  دنده ی مارائه را   زای نوع و نیا یبلند مدت دانشگاه ی ها ورهدر د لیباشند جهت تحص یم زاینوع و نیا یکه متقاض

شود که در آن مقطع  یم میدر فرانسه به سه دسته تقس یدانشگاه التیتحص میموضوع الزم است بدان نیتوجه به ا

 یزایکنند و  می افتیدر  یلیتحص یزایو سه سالو مقطع دکترا دو سال ارشد  یمقطع کارشناس چهار سال یکارشناس

در   یدانشگاه لیکه قصد تحص یالملل نیب انیتمام دانشجو شود یاجازه اقامت محسوب م کیبلند مدت به عنوان  یلیتحص

کنند  افتیدر را زایو نیا خواهندیکه م یانیشود متقاض یصادر م یلیتحص ایمدت  اقامت بلند  یزایکشور فرانسه دارند و

باشد یم وروی 670 زاینوع و نیا نهیدارد هز تیاهم اریزبان فرانسه بس یریتوجه داشته باشند که حتما فراگ دیبا  

ویزای تحصیلی جهت شرکت در آزمون   :3  

فرانسه   یباشد نظام حقوق یم  یاز دانشگاه مورد نظر متقاض رشیپذ  ازمندیفرانسه ن یلیتحص یزایاخذ وو فرانسه  یزایو 

ها  بتوانند   و دانشگاه یموسسات آموزش یورود یداده است که  که جهت شرکت در آزمون ها انیامکان را به متقاض نیا

  یها کوتاه مدت بوده و صرفا جهت شرکت در آزمون ها ویزا نیا ندیاستفاده نما یشرکت در آزمون ورود یزاهایاز و

  از ادارهمورد نظر  یها زمون موسسات و دانشگاهآدر   یدر صورت قبول توانند یم انیشود متقاض یصادر م یورود

. کسب کنند  یلیفرانسه و اجازه اقامت بلند مدت تحصتحصیلی  یزایو یخود تقاضا یمحل زندگ مهاجرتی  
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:  ویزای کاری فرانسه  

کشور   نکهیبا توجه به ا واقع شده است بخش از مقاله مورد بحث نیفرانسه در ا  یکار اقامتو اخذ فرانسه  کاری یزایو

 یرویاعالم کمبود ن ریاخ  یباشد در سال ها یم یغرب یکشور اروپا  نیجهان و بزرگتر یکشور صنعت نیفرانسه چهارم

  یزایباشد که کشور فرانسه و یم موضوع نیدر ا ی اروپاییورهاکش ریکار متخصص کرده است اما تفاوت آن با سا

الزاماً   دیکشور با نیکار در ا انیمتقاض کندیکشور فراهم نم ن یکار در ا انیمتخصصان و متقاض یکار برا یجوو  جست

استخدام   یبرا انیباشد اصوالً کارفرما  یدشوار م یکارفرما کار نیا نییکشور داشته باشند تع نیکارفرما در ا کی

 انیفرانسه داشته باشند کارفرما یزایو اخذ و یخارج یرویدرخواست ن یطیو شرا نی طبق قوان دیبا یارجخ یروهاین

کرده و در  یآگه به مدت سه ماه شغل مورد نظر را در کشور فرانسه دیدر ابتدا با یخارج یرویاستخدام ن یمتقاض

که بعد از   یدر صورت باید منتشر کند اروپا  هیرا در کل اتحاد یآگه دیگر سه ماه ازیمتخصص مورد ن یرویصورت نبود ن

  ریاز کشورها سا  متخصص را یکار نیروی توانند یم ینشد کارفرما فرانسویافت کار مورد نظر کارفرما  یرویماه ن 6

ویزا های کاری  امکان پذیر می باشد. کشور فرانسه مهاجرتیامور   ادارهکار و اداره دییآن هم با تأ که قاره ها داشته باشد

 سال به اقامت دائم تبدیل می شود. 4فرانسه به صورت ساالنه باید تمدید شود و نکته جالب این می باشد که بعد از 

یورو می باشد و  368هزینه  متقاضیان می توانند بعد از ورود به این کشور درخواست ویزای همراه داشته باشند.

مهم ترین نکته ای که متقاضیان  یورو دیگر پرداخت نمایند. 368متقاضیان جهت اخذ ویزای همراه باید هزینه برابر 

نموداری مربوط به  متناین  انتهایی در این کشور می باشد در کاریویزای کاری فرانسه باید توجه داشته باشند درصد ب

  یزایو اخذکار در فرانسه و   انیموضوع متقاض نیبا توجه به ااست.  کشور فرانسه در سال های اخیر آمدهدرصد بیکاری 

.ندی نما دنید ریز نکیاز ل  زاینوع و نیاز ا شتریاطالع ب یبرا توانندی فرانسه م یکار  



 

 

 

:ویزای درمانی فرانسه   

و نحوه اخذ ویزای درمانی مورد توجه بیماران زیادی در سر تا سر دنیا می باشد. کشور فرانسه از  فرانسه  درمانی ویزای

  نندهایی مان باعث شده این کشور همانند کشورجمله کشور هایی می باشد که دارای امکانات پزشکی مناسبی می باشد و ای

ویزا های کوتاه مدت اصوال این ویزا جزو یا را جذب خود کند. نآلمان ، انگلیس و ... افراد متقاضی درمان در سر تا سر د

محسوب می شود و برای افرادی صادر می شود که در کشور خود امکانات درمانی مناسبی را دریافت نمی کنند  

بیمارستان و یا مرکز پزشکی در این کشور هماهنگی های الزم را   ومتقاضیان دریافت این نوع ویزا در ابتدا باید با یک

انجام داده و در صورت پذیرش بیمارستان و یا موسسات درمانی می توانند با نامه ی تایید شده از این مراکز اقدام به اخذ  

راحل پذیرش مرکز درمانی ویزا فرانسه و ویزای درمانی این کشور کنند. افراد متقاضی برای بهبود باید بعد از انجام م

تمکن مالی خود را برای هزینه های این درمان و نامه تایید دولتی در صورت استفاده از خدمات دولتی به سفارت ارائه  

. ه و مدارک مربوط به هویت شخص و..عکس متقاضی ، کپی شناسنام دهند و مدارک مورد نظر سفارت فرانسه از قبیل

 در پرونده متقاضی باشد.
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:یزا های بلند مدت فرانسه و  

روز گفته می شود به این معنی است که متقاضیان باید   90اقامت بلند مدت فرانسه اصوال به اقامت باالی ویزا فرانسه 

اما نکته جالب آن می باشد که    روز در این کشور نیاز به اخذ ویزای های بلند مدت دارد 90برای اقامت بیش از 

. ویزا های بلند مدت خود به چند  روز در کشور فرانسه تردد نمایند 90می توانند آزادانه مدت  شهروندان اتحادیه اروپا

روز ویزای بلند مدت گفته می شود افرادی که ویزای بلند مدت  180اصوال به ویزای های بیشتر از دسته تقسیم می شوند. 

تعدادی از ویزای های بلند مدت فرانسه برای شما عزیزان نام  نتها ادر  دارند می توانند در اتحادیه اروپا رفت و آمد کنند.

 برده شده.

: ویزای سرمایه گذاری فرانسه1  

: ویزای تحصیلی فرانسه  2  

: ویزای کاری فرانسه  3  

   : های دیگر فرانسه ویزا

فرانسه سرمایه گذاری ویزا  

یکی از شیوه هایی که  . طرق مختلفی بدست می آید از این کشور کوتاه مدت  و اقامتفرانسه  سرمایه گذاری ویزا

از  شیبا ب یفرانسه کشور  .ریافت نمایند سرمایه گذاری در این کشور می باشدتوانند ویزای این کشور را دمتقاضیان می 

اقتصاد   نیششم یکشور فرانسه دارا نیباشد همچن یکشور پرمصرف اروپا م نیو دوم ایمصرف کننده در دن ونیلیم 65

  یاقتصادها نیتر یاروپا و از قو هیاتحاد یکشورها نیتوجه داشت که کشور فرانسه از بزرگتر دیباشد با یبزرگ جهان م

 نیمصرف کننده بزرگتر ونیلیم 500از  شیاروپا با ب هیقابل توجه است که اتحاد زیعز  انیمتقاض باشد یم هیاتحاد نیا

ثبت شرکت در  انیباشد متقاض یجهان م یکشور اقتصاد 9که کشور فرانسه باشد الزم به ذکر است  یاقتصاد جهان م

کشور مقصد و کشور  نیبه ا یو به راحت کرده افتیبلند مدت در یزایو کیکشور  نیتوانند با ثبت شرکت در ا یفرانسه م

بدانند   دید باندار  را و ثبت شرکت در کشور فرانسه یگذار  هیکه قصد سرما یزیعز انیخود رفت و آمد داشته باشند متقاض



 

 

 وروی   2500تا  2000حداقل  وباشد  یم یکشور استخدام تبعه فرانسو نیشروع کار در او ثبت شرکت  طیاز شرا یک ی

خانواده خود که شامل همسر و   یتوانند برا یثبت شرکت م قیاز طر  یگذار هیسرما انیند متقاضنک افتیدر ماه دستمزد در

و نکته جالب ویزای همراه در این می باشد که شما اجازه   کند افتیکشور را در نیباشد اقامت ا یسال م   18 ریفرزند ز

کرده تا از اداره ی مهاجرت درخواست اجازه کار   کار دارید ولی در ابتدا باید کار را پیدا کرده و از کار فرما خود تقاضا

ر این کشور هزینه ای می باشد که باید افراد مد نظر خود قرار دهند این  دمهم ترین نکته در این سرمایه گذاری نمایید. 

مد  هزاریورو می باشد و افراد این مبلغ را باید به عنوان حداقل سرمایه جهت ویزای سرمایه گذاری  100هزینه بالغ بر 

یر از روش های سرمایه گذاری در فرانسه دیدن نمایید.دوستان عزیز می توانند در لینک ز  .نظر قرار دهند  

 

 

 

 

 ویزای توریستی فرانسه: 

کوتاه مدت می باشد و فرد اجازه اقامت کوتاه مدت در این کشور را دارد  از دسته ویزای های  ویزای توریستی فرانسه  

طبق پیمانی که در  ویزای توریستی کشور فرانسه این اجازه رو به شما می دهد که به سایر کشورهایی اروپایی سفر کنید.

ورها به سایر کشور های ن کشکشور اروپایی منعقد شد افراد می توانند با دارا بودن ویزای یکی از ای 5بین  1985سال 

افرادی که از طریق   کشور می باشند. 26عضو این کنوانسیون سفر کنند در حال حاضر کشور های عضو این کنوانسیون 

ویزای توریستی فرانسه وارد این کشور می شوند حق کار، تحصیل، سرمایه گذاری و... را ندارند و برای انجام امری  

ماه دارد که این مدت قابل تمدید  3ای خود را تغییر دهند. اصوال ویزای توریستی فرانسه مدتی متفاوت حتما باید نوع ویز

می باشد. متقاضیان برای ورود به این کشور از طریق ویزای توریستی نیاز به شرایطی دارند که مهم ترین آن ها دارا  

وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده باشید تا ویزای   بار 1بودن پاسپورت شما به یک مهر شنگن می باشد و حتما باید حداقل 



 

 

توریستی فرانسه برای شما عزیزان صادر شود دوستان گرامی می توانید در لینک زیر از شرایط و نحوه اخذ ویزای 

 توریستی فرانسه اطالعات کامل را دریافت نمایید.

ه سنویزای ازدواج فرا     

اگر شما در خواست   و در خواست این ویزای برای افراد متقاضی متفاوت و بستگی به شرایط داردازدواج فرانسه ویزای 

فرد فرانسوی را دارید می توانید از طریق اخذ اقامت این کشور تابعیت این کشور را بدست بیاورید و این ک ازدواج با ی

موضوع بستگی به شرایط فرد مقابل دارد اما در مورد افرادی که اقامت دائم این کشور را دارند شرایط به این صورت 

افرادی که اقامت دائم این کشور را دارند ویزای همراه  نمی باشد. متقاضیان درخواست می توانند در صورت ازدواج با 

درخواست دهند و به عنوان همراه متقاضی وارد این کشور شوند. افراد متقاضی اقامت دائم ار طریق ازدواج باید 

متقاضیان از  سال طول بکشد به همین دلیل بهتر است  4تا  3درخواست خود را ثبت نمایند امکان دارد تقاضای شما 

   الی مهاجرت فرانسه و موسسه حقوقی ملک پور مشاوره گرفته و پروسه خود را به اقداماتی مطمئن پیش ببرید.وک

 


