
 

 

 ویزای فنالند و مقدمه ای بر آن 

در این مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی   اخذ اقامت فنالندو شرایط ویزای فنالند  

قرار گرفته است. تالش ما بر این است که به سواالت شما عزیزان در مورد ویزای  

کدام   چیست؟ انواع ویزای فنالند پاسخ بدهیم. شرایط اخذ ویزای فنالند فنالند

مل در  این باب  است؟ بنا به درخواست مکرر دوستان بر آن شدیم تا مقاله ای کا

تهیه نموده و نکات الزم  را به طور خالصه بیان کنیم. شما عزیزان می توانید با  

مطالعه این مقاله ، نتیجه بخش ترین روش و مسیر مهاجرت به فنالند را طی  

تهیه شده و تالش ما بر این  موسسه حقوقی ملک پور این مقاله توسط نمایید. 

است که چراغ راه شما عزیزان در این زمینه باشد. در صورت نیاز به کسب اطالعات  

اتریش   MIEبیشتر و تکمیلی با کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور همکار 

تماس حاصل نموده و مشاوره رایگان دریافت نمایید و یا می توانید ویدیو راهنمای  

مسیر مهاجرت را تهیه نموده و با تماشای آن بهترین مسیر خود   گام به گام انتخاب 

   برای مهاجرت را بیابید 

 

 : ویزای فنالند و انواع ویزا

یکی از بهتربن کشورها در حوزه اسکاندیناوی است که با توجه به   کشور فنالند

ا برای متقاضیان در نظر گرفته است که با  موقعیت و وسعت آن ویزاهای متفاوتی ر

توجه به شرایط و هدف آن ها متفاوت است. افراد متقاضی برای اقدام ابتدا باید از  

نوع ویزای مورد نیاز خود اطالع و آگاهی داشته باشند که بتوانند متناسب با نوع  

د. ویزاهای  مدارک مورد نیاز را تهیه نماید و از این طریق اقدام کنن ویزای فنالند



 

 

تقسیم می شوند که هر کدام از این ویزا    A B C Dبه طور کلی به چهار نوع   فنالند

ها ویژگی های خاصی را دارا هستند. به این ترتیب افراد متقاضی می توانند با  

در کشور محل اقامت خود   مشخص شدن مسیر و نوع ویزای خود به سفارت فنالند

 : اقدام کنند. انواع ویزای فنالندمراجعه نمایند و جهت اخذ ویزا 

 : Aنوع  ویزای فنالند

این نوع ویزا ترانزیت می باشد و به این صورت است که افراد می توانند از فرودگاه  

 پرواز خود را تغییر داده و به کشور مقصد خود بروند. های فنالند

 

 Bنوع : ویزای فنالند

به این صورت است که برای عبور از حوزه شنگن در نظر گرفته   فنالند این نوع ویزای 

شده است. به این صورت افرادی که می خواهند از حوزه شنگن عبور  کنند این ویزا  

را تهیه می کنند. به این طریق به کشور مقصد خود که خارج از شنگن است وارد  

 می شوند. 

 

 : Cنوع  ویزای فنالند

این ویزا   باشد که متقاضیان سفر کوتاه مدت به فنالنداین نوع ویزای توریستی می 

 را اخذ می کنند. به این ترتیب اجازه سفر و حضور در شنگن را خواهند داشت. 

 

 : Dنوع  ویزای فنالند

بلند مدت می باشد و به دارندگان آن این امتیاز را می دهد که   این نوع ویزای فنالند

 خارج شده و دوباره وارد شوند. در طول سال در صورت نیاز از این کشور 

 

 :ویزای تحصیلی فنالند 



 

 

کشور فنالند به عنوان یکی از بهترین نظام های آموزشی در دنیا شناخته می  

شود. سیاست این کشور برای نظام آموزشی برابری است و این به این معنی می  

باشد که بدون هیچگونه شهریه ای است. که این موضوع یکی از دالیل توجه افراد  

سال می توانند در مهدکودک و    ۶د می باشد. افراد تا سنین  برای اخذ ویزای فنالن

سال در مدارس    ۱۶تا    ۷سال در پیش دبستانی و بعد از آن از سن    ۷تا   ۶بین سن  

سال در مقطع تحصیلی متوسطه   ۱۹سال تا   ۱۶جامع تحصیل نمایند. بعد از سن 

د. متقاضیان  تحصیل می نمایند و بعد از آن می توانند به تحصیالت عالیه بپردازن

تحصیل در فنالند ابتدا باید برای اخذ ویزای فنالند اقدام نمایند. و الزم به ذکر است  

که در این کشور تحصیل صرفاً به زبان رسمی یعنی فنالندی و سوئدی رایگان است  

و تحصیل به زبان انگلیسی مستلزم پرداخت هزینه می باشد. تحصیل در مقطع  

سال می باشد و فرد دانشجو اجازه   ۴سال و نیم تا    ۳لیسانس در این کشور بین  

ساعت در هفته را از سوی دولت این کشور دارا   ۲۰کار به صورت پارت تایم یعنی 

سال به طول می انجامد که فرد اجازه    ۲است. در مقطع فوق لیسانس تحصیالت 

حصیل  ساعت کار در هفته را دارد. یکی از مدارک جهت اخذ ویزای فنالند برای ت   ۳۰

  ۷برای فوق لیسانس و  ۶.۵برای مقطع لیسانس ،   ۶در این کشور نمره آیلتس  

 .برای دکترا می باشد

 : مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای فنالند برای تحصیل عبارتند از

 (... ترجمه مدارک شناسایی) شناسنامه، پاسپورت و

 ترجمه مدارک تحصیلی 

 نامه پذیرش دانشگاه 

،   6.5، فوق لیسانس ایلتس  6از هر مقطع ) لیسانس ایلتس مدرک زبان مورد نی 

 (7دکتری ایلتس

 :ویزای کاری فنالند

روش های ورود به کشور فنالند دریافت ویزای فنالند برای کار در این کشور  یکی از 

است. برای افرادی که خارج از حوزه شنگن هستند یکی از مهم ترین موارد برای  

اخذ ویزای فنالند دریافت یک پیشنهاد شغلی از سوی کارفرمای مورد تایید دولت در  

  ۲۰۱۹ر فنالند در ژانویه سال این کشور است. نرخ بیکاری اعالم شده در کشو

می باشد که این موضوع احتمال کاریابی در این کشور را برای اتباع   ٪۷ نزدیک به 

خارجی کاهش میدهد. متقاضیان به طور کلی باید رزومه های قوی داشته باشند.  

از جمله دارا بودن حداقل مدرک لیسانس، سابقه کاری مرتبط با مدرک لیسانس و  



 

 

تمکن مالی و سن مناسب. به طوری که افسر ویزای فنالند قانع    پیشنهاد شغلی،

 .شود که فرد به عنوان نیروی متخصص و ماهر وارد کشور می شود

 : مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای فنالند برای تحصیل عبارتند از

 (... ترجمه مدارک شناسایی) شناسنامه، پاسپورت و

 ترجمه مدارک تحصیلی 

 هاد شغلی تایید نامه پیشن

 بیمه مسافرتی 

 فرم درخواست ویزا 

 مجوز اقامت برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا

 

 

 

 :ویزای درمانی فنالند 



 

 

افرادی که می خواهند برای معالجه به کشور فنالند مراجعه نمایند و نیازمند حضور  

فنالند در  روز هستند، باید درخواست ویزای فنالند را بدهدند. کشور  90بیش از 

جهت حمایت از افرادی که امکان درمان و معالجه ی را در کشور خود ندارند و یا به  

امکانات کشور فنالند برای درمان خود نیاز دارند، این ویزای کوتاه مدت را در نظر  

گرفته است. به این ترتیب بیماران در صورت اثبات شرایط الزم می توانند برای درمان  

ام نمایند. اگر بیمار نیاز به حضور همراه در کنار خود را نیز داشته  در این کشور اقد

باشد می تواند درخواست ویزای فنالند برای او را نیز بدهد. اخذ ویزا فنالند برای  

درمان در ابتدا نیازمند یک تایید پزشکی از یک بیمارستان درمانی معتبر در فنالند  

درمان خود را پرداخت کند. و در صورتی که    می باشد. در قدم بعدی بیمار باید هزینه

فرد ممنوعیت ورود به حوزه شنگن را نداشته باشد می تواند برای اخذ ویزای  

 .درمانی فنالند اقدام نماید

 :ویزای بلند مدت فنالند

روز   90ویزای فنالند و اقامت بلند مدت در این کشور اصوالً به اقامت های باالی 

روز در این   90ورت که فرد متقاضی برای اقامت بیش از اطالق می شود. به این ص

کشور باید برای اخذ ویزای بلند مدت اقدام نماید. شایان ذکر است که با اخذ  

ویزاهای فنالند به صورت بلند مدت فرد متقاضی می توانند آزادانه در فنالند و تمام  

ویزاهای بلند مدت به   کشور های اتحادیه اروپا تردد و رفت و آمد نماید. به طور کلی 

 : چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از 

 ویزای تحصیلی .1

 ویزای کار .2

 ویزای سرمایه گذاری .3

 :ویزاهای دیگر فنالند 

مختلف تعریف شده است. عالوه بر ویزا  ویزای فنالند بنا به شرایط و خواسته های  

های ذکر شده از جمله ویزاهای فنالند می توان به ویزای توریستی این کشور نیز  

 .اشاره نمود

روز در فنالند   90با ویزای توریستی این امکان فراهم است که که فرد اجازه اقامت  

ماه قبل از   3را داشته باشد. جهت اخذ این نوع ویزای فنالند شخص باید حدوداً 



 

 

سفر اقدام نماید تا زمان کافی برای آماده سازی و تکمیل مدارک را داشته باشد.  

 .ویزای توریستی کوتاه مدت فنالند شامل یک بار ورود و چندبار ورود می باشد

 :مدارک الزم برای اخذ ویزای توریستی فنالند

امات است. این  علقه معنوی، تمکن مالی مناسب، ارائه ی دعوتنامه نیز از الز

مدارک به این منظور است که افسر ویزای فنالند نسبت به این موضوع که فرد قصد  

ماندن در این کشور را ندارد و بعد از اتمام مدت ویزا به کشور محل اقامت خود  

 .بازمی گردد، قانع شود

 :ویزای فنالند و مدارک الزم برای فنالند 

مدارکی برای ارائه به سفارت آماده نمود که صحت  جهت اخذ ویزای فنالند باید 

مدارک موجود امری بسیار مهم می باشد. زیرا این مدارک در پرونده به سفارت  

تحویل داده می شود و تعیین کننده امتیازات متقاضی است. به این ترتیب با  

مشورت وکیل بین المللی می توان مدارک را صحیح ارائه می شود و میزان ریسک  

 .به حداقل رسیده به این ترتیب شانس متقاضی نیز افزایش می یابد را

 4*3 عکس پاسپورت  .1

 مدارک هویتی  .2

 ماه اعتبار 6پاسپورت با حداقل  .3

 مدارک تمکن مالی .4

 مدارک رزرو خانه، هتل و بلیط هواپیما .5

 مدارک بیمه مسافرتی  .6

 تکمیل فرم ویزای ارائه شده .7

 مدارک شغلی .8

 تغال به تحصیل مدارک اش.9

 .در صورت بازدید از خانواده نیاز به دعوتنامه از میزبان می باشد .10



 

 

 

 


