
 

 

 ویزای کشور هلند و مقدمه ای بر آن 

ویزاهای مختلف و شرایط اخذ ویزای کشور هلند در این مقاله مورد  اخذ اقامت کشور هلند از طریق اخذ    ،ویزای کشور هلند

دوستان سواالت زیادی در مورد اخذ ویزاهای مختلف کشور هلند داشته ت  ن اسک بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. مم 

ارت کشور هلند کشور هلند کدامند؟ مدارک الزم برای اخذ ویزای این کشور چیست؟ وقت سف  مختلفویزاهای    انواعباشند.  

چند مدت طول می کشد؟ نقش وکیل متخصص خوب  در اخذ ویزا چیست؟ به دلیل اینکه افراد زیادی خواهان و متقاضی اخذ 

این ویزا می باشند در این مقاله سعی شده است در مورد موضوعات مختلف در زمینه ویزای کشور هلند اطالعات مفیدی 

ویزاها و جزئیات مربوط به آنها آشنا سازیم. همانگونه که می دانیم مهاجرت یکی از قدم   ع مختلفوائه داده و شما را با انارا

های مهم در زندگی ما بوده و تاثیر چشمگیری در سرنوشت ما دارد. بنابراین برای تکمیل اطالعات خود در این زمینه مقاله 

تنظیم    موسسه حقوقی ملک پوره براساس تالش های  ک  رای این کشور  زاای مربوط به ویزیر را مطالعه کرده و تمام فایل ه

مطالعه بفرمایید. عالوه برمقاله و  فایل های ارائه شده در سایت مربوطه می توانید با مشاوران موسسه حقوقی    راشده است  

 ملک پور تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند گردید. 

ویزاهای مختلف اخذ شده  و مدت زمانی که متقاضی می تواند در آن کشور اقامت داشته باشد    ،مختلف سفربراساس اهداف  

پرداخته و به طور کامل مورد بررسی قرار می مختلف    ی کشور هلند و انواع  در این قسمت به بررسی ویزامتغیر می باشد.   

 دهیم. 

ماه قبل برای  تفریح  در کشور زیبای  هلند را دارند می توانند چند گردش و  دیزای توریستی هلند: افرادی که قصو ✓

اقدا افرادی که ویزای  م  این نوع ویزا  آماده کنند.  را  هلند  اخذ ویزای توریستی کشور  کرده و مدارک الزم برای 

در  تو یا  و  زیبا  کشور  این  در  توریستی  ویزای  اعتبار  پایان  زمان  تا  توانند  می  کنند  می  دریافت  را  هلند  ریستی 

 ماه می باشد. ۳کشورهای شنگن دیگر اقامت داشته باشند. مدت زمان اعتبار ویزای توریستی هلند 

 

یزای تجاری: ویزای تجاری کشور هلند برای افرادی که قصد فعالیت اقتصادی و تجاری را دارند صادر شده و  و ✓

و اگر قصد کار و درامد را داشته باشند  افرادی که این نوع ویزا را اخذ می کنند اجازه کار در این کشور را نداشته  

 باید برای ویزای کاری افدام کنند. 

 

. با اخذ این ویزا  بوده و یکی از ویزاهای کوتاه مدت می باشد Aزای ترانزیت همان ویزای نوع ویزای ترانزیت: وی ✓

شخص می تواند در فرودگاه کشور هلند برای مدت زمان کوتاهی توقف داشته و به سمت کشور مورد نظر پرواز 

 دارد. ویزا شخص اجازه  خروج از فرودگاه و ورود به محدوده شنگن را ن  کنند. در این نوع

دارید. مثال:    Cخود به مقصد در دو کشور شنگن توقف داشته باشید نیاز به اخذ ویزای نوع    شمادر پروازنکته: اگر  

 شیکاگو  -فرانکفورت -پاریس-تهران

 

ویزای کارائیب: کشور هلند دارای چند جزیره در دریای کارائیب بوده و افرادی که مشتاق سفر به این جزیره ها   ✓

روز در این جزیره ها اقامت داشته باشند.   ۹۰ماه    ۶باشند باید ویزای کارائیب اخذ کنند. افراد عالقمند می توانند در  

 .اشنداشته باشند باید اقامت بلند مدت داشته بروز را د ۹۰ی قصد اقامت  به مدت بیش از شخصاگر 

اقامت بلند مدت  باید برای  روز در کشور هلند را داشته باشد    ۹۰شخصی که قصد اقامت بیش از    ویزای بلند مدت: ✓

 اقدام کرده و بتواند در این کشور اقامت داشته باشد. 

عدد  به این کشور سفر می کنند به جای اخذ ویزای فرش نارنجی:  افرادی که به دالیل کاری و تجاری به طور مت  ✓

ویزای شنگن کوتاه مدت می توانند برای ویزای فرش نارنجی هلند اقدام کرده و در بازه های زمانی متعدد به این 

 کشور سفر کنند. 

روز در کشور هلند اقامت داشته باشند باید نسبت به دریافت ویزای    ۹۰: افرادی که قصد دارند بیش از  MVVویزای   ✓

MVV افت این ویزا شما اجازه ورود به کشور هلند را دریافت می کنید. یاقدام کنند. با در 
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 ویزای تحصیلی کشور هلند 

این کشور   افراد زیادی قصد تحصیل در  دلیل  سیستم  یکی از کشورهایی که  به  این کشور  باشد.  را دارند کشور هلند می 

دی را برای ادامه  یل  توانسته است دانشجویان بین المللی زیاصآموزشی خوب و نرخ پایین بیکاری و فرصت شغلی بعد از تح

 بنابراین ویزای تحصیلی هلند یکی از مهمترین ویزاها برای توضیح می باشد.  ،تحصیل جذب کند

شجویان در طول این دوره اجازه  نسال به طول می انجامد و دا  ۴-۳حدود    کارشناسی: طول مدت تحصیل در این دورهدوره  

ساعت در هفته( را دارند. یکی از پیش نیازهای ورود به دوره کارشناسی در کشور هلند    ۱۰کار به طور پاره وقت )حداقل  

سال بوده و قصد تحصیل در دوره کارشناسی را دارند   ۲۵رادی که زیر ولی اف .شدمی با ۶حداقل ارائه مدرک آیلتس با نمره 

دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی می توانند در دانشگاه های این   وارد دوره کارشناسی شوند.  ۵.۵می توانند با اخذ نمره  

سال بعد از تحصیل در   ۱تا  کشور تحصیل خود را ادامه دهند و همچنین دولت کشور هلند این اجازه را به دانشجو می دهد  

یورو   ۱۰۰۰۰تا    ۸۰۰۰متغیر بوده و حدود  ی  شهریه دوره کارشناساین کشور اقامت داشته و به دنبال کار مورد نظر باشد.  

 می باشد.

یکی از پیش نیازهای تحصیل در دوره  سال می باشد.    ۲طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  دوره کارشناسی ارشد:  

افرادی که قصد اخذ بورسیه  می باشد.    ۶.۵و مدرک ایلتس با نمره    رشد کشور هلند داشتن مدرک دوره کارشناسیکارشناسی ا

ته باشید افرادی که قصد اخذ بورسیه تحصیلی  داشد. توجه  نبه باال باش  ۷تحصیلی در این کشور را دارند باید دارای نمره زبان  

ساعت در هفته    ۲۰نکته مهم دیگر این است که دانشجویان دوره ارشد  اشند.  وب بدر این دوره را دارند باید دارای رزومه خ

 یورو متغیر می باشد.  ۱۵۰۰۰تا   ۱۱۰۰۰شهریه های دوره کارشناسی ارشد از اجازه کار دارند. 

 

باشد. طول   ۷حداقل    دوره دکتری: برای تحصیل در دوره دکتری دانشجو باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و نمره آیلتس

ساعت در هفته اجازه کار    ۳۰سال می باشد. دانشجویان دوره دکتری    ۵-۴دوره دکتری در این کشور حدود    مدت تحصیلی  

نیمه وقت دارند. افرادی که می خواهند برای دوره دکتری در این کشور زیبا اقدام کنند باید یک سوپروایزر داشته و دارای 

و نیم به باال تاثیر خوبی در رزومه دانشجو گذاشته و می تواند منجر  ۷نمره آیلتس  مقاله چاپ شده در ژورنال های معتبر باشد.  

به اخذ بورسیه تحصیلی شود. هر چقدر رزومه دانشجو قویتر باشد احتمال اخذ بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان بیشتر می  

ه رزومه قوی دارند می توانند به صورت تمام  باشد. بورسیه تحصیلی به دو نوع  نیمه فاند و تمام فاند تقسیم شده و افرادی ک

 فاند پذیرش بگیرند.  

که   است  این  مهم  به  نکته  نسبت  های شغلی خوبی  فرصت  اند  التحصیل شده  فارغ  این کشور  های  دانشگاه  از  که  افرادی 

 دانشجویان سایر کشورها خواهند داشت. 

 

 ویزای کاری کشور هلند 

کشور هلند می    ییکی از راه هایی که منجر به اخذ اقامت و در نتیجه تابعیت کشور هلند می شود روش کار و اخذ ویزای کار

و اکثر مردم این کشور دارای شغل مناسب می باشند.  درصد بوده     ۳.۴هلند  براساس نمودار ذیل نرخ بیکاری در کشور  باشد.  

کشور هلند دارای نیروهای بین المللی بوده و از افرادی استفاده می کنند که دارای رزومه خاص می باشند. همانطور که ذکر  

ز طریق کار در این کشور می باشد.  شد یکی از روشهایی که منجر به اقامت دائم و اخذ تابعیت کشور هلند می شود اقدام ا

پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای هلندی باعث اخذ این ویزا شده و روش اقدام به این گونه می باشد کارفرما برای فرصت شغلی 

ماه دیگر در اتحادیه اروپا آگهی شود و   ۳سه ماه در کشور هلند آگهی می کند و در صورت نبودن نیروی واجد شرایط باید  



 

 

ا یافت نشد کارفرما می تواند برای استخدام نیروی واجد شرایط در خارج  ورتی که نیروی واجد شرایط در اتحادیه اروپدر ص

از اتحادیه اروپا اقدام کند. بنابراین بعد از طی مراحل ذکر شده کارفرما می تواند برای اخذ اجازه اقامت کاری درخواست داده  

سال و با پرداخت مالیات می   ۵ویزای کار می کند. بعد از ورود به کشور شخص بعد از    و متقاضی از این طریق اقدام به اخذ

 تواند برای اقامت دائم اقدام کرده و یک سال بعد از اخذ اقامت دائم برای تابعیت و پاسپورت کشور هلند اقدام کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع مختلف اجازه کار در کشور هلند

ماه در این کشور اقامت   ۳برای افرادی صادر می شود که بیشتر از     GVVA  کاز:  ویزای    GVVAویزای کاری   ✓

باید   شخص  GVVAقبل از صدور ویزای اجازه کار  کاری داشته و برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا می باشد.  

 کند.بتواند اقدام تا  باشندیک پیشنهاد شغلی از  یک کارفرما داشته 

 اقدام کنند: GVVAافرادی که نمی توانند برای ویزای اجازه کار 

 دانشجویان ✓

 پناهجویان  ✓

 کارگران فصلی  ✓

 کارفرمایانی که سه ماه در این کشور حضور دارند.  ✓

  ااقدام کنند.  TWVافرادی که برای این ویزا نمی توانند اقدام کنند باید برای ویزای اجازه کار 

دارد می تواند از این ویزا استفاده    راماه و یا کمتر    ۳برای    را: اگر کارفرما قصد استخدام شخص  UWVویزای   ✓

  سال بوده و در صورت نیاز باید تمدید شود. ۱کند و مدت زمان این ویزا 

که افرادی که دارای مهارت باال هستند   ه کارفرماهای هلندی اجازه می دهدویزای مخصوص افراد ماهر: این طرح ب ✓

 را بدون نیاز به آگهی در کشور هلند و اتحادیه اروپا استخدام کنند. 



 

 

 شرایط الزم برای استخدام نیرو با مهارت باال: 

 شخص دارای مهارت ها و استعدادهایی باشد که خیلی محدود می باشد ✓

 شخص دارای تحصیالت دانشگاهی باشد.  ✓

 باشد. سابقه کاری داشته ✓

 رشته های تحصیلی خاص نظیر مهندسی فناوری اطالعات   ✓

 د.ننکتوانند نسبت به این ویزا اقدام  نکته مهم این است که فقط سازمان های خاص می

 

 کشور هلند ویزای دیگر 

نی  و افریویزای کار  اگر بخواهیم ویزای دیگری را توضیح دهیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که ویزای دیگر کشور هلند  

ینی باید تمامی مراحل را پشت سر گذاشته و یک افراجازه کار برای کشور هلند می باشد. افراد برای اخذ اجازه کار برای کار

همانطور که می دانیم طرح تجاری یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری و کار آفرینی می باشد. طرح تجاری قوی ارائه دهند.  

سی سط دولت هلند برروت  طرح تجاری متقاضیبه عبارت دیگر طرح تجاری باید سوددهی خوبی برای کشور هلند داشته باشد.  

 رینی اجازه کار بگیرد.  فابگیرد شخص می تواند به منظور کارشده و اگر مورد تایید قرار 

اجازه کار برای کا این دوره شرکت کند.افراخذ  در  تواند  بیاورد می  امتیاز  اگر  بندی بوده و  امتیاز   رینان براساس سیستم 

برای کشور هلند می باشد. در نتیجه طرح تجاری تاثیر زیادی سوددهی آن  تجاری و    طرخامل سابقه کار در زمینه  امتیازها ش

 رینی دارد.رافدر اجازه کار برای کا

 ویزای کشور هلند و مدارک مورد نیاز 

برای اخذ ویزای کشور هلند باید تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت کامل و مرتب آماده کرده و با چیدمان درست تحویل  

ک به صورت کامل و مرتب تحویل سفارت داده شود احتمال پذیرفته شدن ویزا باالست. در ذیل  سفارت دهیم. هر چقدر مدار

 به برخی از مدارک ضروری و مورد نیاز اشاره می کنیم: 

 مدارک مورد نیاز: 

 پاسپورت باید دارای اعتبار بوده و حداقل دو صفحه خالی داشته باشد. ✓

 باشد.  متقاضی باید عکس پاسپورتی در مدارک خود داشته ✓

 متقاضی باید بیمه مسافرتی دارای اعتبار ارائه دهد.  ✓

 ارائه تمکن مالی ✓

 در ویزای توریستی ارائه  مدرکی در مورد رزرو هتل و بلیط هواپیما  ✓

 ماه اخیر ۳ارائه گردش حساب بانکی  ✓

 ارائه دلیل  محکم برای سفر تا افسر ویزا متقاعد شود.  ✓

 ارائه ترجمه مدارک شناسایی ✓

 ملکی به همراه ترجمهارائه سند  ✓

 

 

 ویزای درمانی کشور هلند 



 

 

زیادی تمایل دارند تا برای  درمان های پزشکی به کشور   افرادیکی از مهمترین ویزاها ویزای درمانی کشور هلند می باشد.  

این است که شرایط الزم الی که ممکن است برای ما پیش بیاید اید اجازه اقامت داشته باشند. سوهلند بیایند ولی برای این کار ب

 برای اخذ اجازه اقامت برای درمان چیست؟

 درمان پزشکی حتما ضروری باشد. •

 شما باید تمکن کافی برای درمان نشان دهید. •

 باید به دولت این کشور ثابت کنند که در طول اقامت برای درمان از کشور خود درامد دارند.  •

 مراحل اقدام: 

دریافت کنند. بنابراین متقاضیان باید    MVVهلند باید اقامت اخذ کرده و استیکر  برای اقدام برای ویزای درمانی   •

 برای ارسال مدارک و آگاهی از هزینه ها اقدام کنند.

چک کردن مدارک: در این مرحله مدارک متقاضی باید مورد بررسی قرار گرفته و متقاضی را از نواقص پرونده   •

 خود مطلع کنند. 

می گیرد. اگر شما شرایط الزم را نداشته  MVVارک کافی باشد متقاضی اجازه اقامت و  تصمیم گیری: اگر همه مد •

 خواهید کرد. نباشید اجازه اقامت دریافت 

 

 


