
 

 

 پاسپورت اسپانیا 

 

 ______________پاسپورت اسپانیا و مقدمه ای بر آن 

اخذ اقامت و پاسپورت این کشور، روش های مختلف مهاجرت به اسپانیا در مقاله پاسپورت اسپانیا، 

چگونه می توان شهروندی اسپانیا را اخذ نمود؟   پیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. 

باشد؟   اسپانیا چه می  نیه  اخذ کارت  بگیریم؟  شرایط  اسپانیا  پاسپورت  سرمایه گذاری در چگونه 

اسپانیا با چه مبلغی امکان پذیر می باشد؟ اقامت اسپانیا از چه روش هایی امکان پذیر می باشد؟ 

رت چه میزان می باشد؟ پاسخ این قبیل سواالت و هم قدرت پاسپورت اسپانیا و رنکینگ این پاسپو

مطالعه  مقاله  این  ادامه  در  توانید  می  را  اسپانیا  پاسپورت  خصوص  در  خود  سواالت  باقی  چنین 

بفرمایید. هم چنین شما دوستان عزیزی که اسپانیا را به عنوان مقصد مهاجرتی خود انتخاب نمودید، 

اتریش( تماس حاصل نموده و به صورت   MIEک پور)  با مشاورین موسسه حقوقی ملمی توانید  

این مقاله که  امیدواریم که  نمایید.  اساس شرایط خاص خودتان دریافت  بر  رایگان مشاوره  کامال 

توسط مشاورین زبده این موسسه به نگارش درآمده است برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد و 

 پاسخ تمام ابهامات شما را داده باشد. 
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 ________________پاسپورت اسپانیا و شرایط عمومی 

فرانسه، انگلستان،   کشورهای همسایه این کشور  کشور اسپانیا واقع در شبه جزیره ایبری می باشد. 

ایت و  الجزایر  با  کشور  این  هم چنین  باشد.  می  مغرب  و  دارد.  پرتغال  دریایی  مرزهای  اسپانیا الیا 

بر   کیلومتر مربع مساحت دارد و به عنوان چهارمین کشور بزرگ اروپا شناخته می شود.  505992

مادرید .  میلیون نفر می باشد  47طبق آخرین آمار اعالم شده میزان جمعیت این کشور در حدود  

بارسلون به عنوان دومین شهر بزرگ اسپانیا شناخته بعد از مادرید،    پایتخت کشور اسپانیا می باشد.

کشور اسپانیا به   زبان اسپانیایی به عنوان زبان رسمی و ملی این کشور به شمار می رود.  می شود.

از نظر اقتصادی کشور اسپانیا   .غذاهای متنوع، موسیقی های جذاب و هنر و ادبیات معروف می باشد

و گردشگری استوار است. کشور اسپانیا بعد از آلمان دومین   بر صنعت خودرو، کشاورزی، داروسازی 

واحد رسمی اسپانیایی زبان رسمی این کشور می باشد.    کشور بزرگ تولید کننده خودرو می باشد. 

 پول این کشور نیز یورو می باشد.



 

 

 _______________پاسپورت اسپانیا و اعتبار آن

یکی از معیارهای بسیار مهم در انتخاب کشور اسپانیا به عنوان مقصد مهاجرتی، توجه به رنکینگ و 

اعتبار پاسپورت این کشور می باشد. بر طبق آخرین آپدیت ها، کشور اسپانیا از حیث اعتبار پاسپورت 

را دارند می   در جایگاه سوم قرار دارد. این بدان معنا می باشد که افرادی که پاسپورت این کشور

کشور آزادانه و بدون محدودیت تردد نمایند. کشور امارات جایگاه   125توانند حتی بدون ویزا به  

اول و کشور آلمان در جایگاه دوم را از لحاظ اعتباری به خود اختصاص دادند. مقاله پاسپورت اسپانیا 

کپی برداری از آن بدون  به رشته تحریر درآمده است و هر گونه   MIEموسسه  مشاورینتوسط تیم 

ذکر مرجع آن غیر قانونی و حرام می باشد. در جدول زیر می توانید رنک پاسپورت اعتبار کشورهای 

 مختلف را مطالعه بفرمایید تا بتوانید با مقایسه کشورها بهترین تصمیم گیری را داشته باشید. 

که  اعتبار جهانی پاسپورت  کشور کشورهایی  تعداد 

به   نیاز  برای ورود  ویزا 

 ندارند

که  کشورهایی  تعداد 

به ویزا   نیاز  برای ورود 

 دارند

 31 113 1 امارات متحده عربی 

 32 127 2 آلمان 

 33 127 3 دانمارک 

 33 127 3 سوئد

 33 125 3 اسپانیا

 34 115 4 کانادا

 

 

 

 

 



 

 

 _______________پاسپورت اسپانیا و روش های اخذ پاسپورت اسپانیا

برای رسیدن مهاجرت به اسپانیا و اخذ پاسپورت اسپانیا از روش های مختلف امکان پذیر می باشد.  

و  تولد  ازدواج،  گذاری،  سرمایه  کار،  تحصیل،  های  روش  از  توانند  می  افراد  اسپانیا  شهروندی  به 

اسپانیایی ازدواج نماید، پس از چند چنان چه شخص متقاضی با شهروند    پناهندگی اقدام نمایند. 

سال از گذشت ازدواجشان با اثبات واقعی بودن ازدواج و ماندن در آن رابطه شخص می تواند اقامت 

دائم این کشور را اخذ نماید. جهت اخذ شهروندی اسپانیا و دریافت کارت نیه اسپانیا شخص باید با 

از طرفی دیگر   به صورت کامل مسلط می باشد. فرهنگ این کشور خو گرفته و به زبان اسپانیایی  

کیفری اقامت اسپانیا و کارت نیه اسپانیا نداشتن هیچ گونه سابقه    در اخذیکی از شرایط بسیار مهم  

یکی دیگر از شرایط و مدارک مورد نیاز در این راستا این است که شخص در کشور اسپانیا می باشد.  

در ادامه این   تواند تمامی هزینه های خود را پوشش دهد.   نشان دهد اوضاع مالی مناسبی دارد و می

مقاله هر کدام از روش های مختلف موجود را به تفکیک برای شما عزیزان شرح و توضیح خواهیم 

 داد.  

 

 

 

 _________________پاسپورت اسپانیا از طریق کار

افراد خارج از اتحادیه اروپا و شینگن برای اخذ ویزای کار و پاسپورت اسپانیا نیاز به اخذ ویزا دارند و 

کشور اسپانیا شوند. از شرایط مهم و مورد نیاز جهت اخذ ویزای نمی توانند به صورت آزادانه وارد  

ظور ارسال دعوت نامه کار داشتن دعوت نامه کاری از طرف یک کارفرمای اسپانیایی می باشد. به من 

اثبات نماید که شخص مورد نظر در آن پوزیشن شغلی نه در کاری کارفرما باید به اداره کار اسپانیا 

کشور اسپانیا و نه در کل اتحادیه اروپا وجود ندارد. شخص متقاضی با در دست داشتن جاب آفر و 

 با ارائه مدارک مورد نیاز می تواند درخواست ویزای کار نماید. 



 

 

از عوامل بسیار مهم در انتخاب یک کشور به عنوان مقصد مهاجرتی می توان به نرخ بیکاری آن 

کشور اشاره نمود. هر چه نرخ بیکاری در کشوری پایین تر باشد نشان دهنده این است که آن کشور 

کشور اسپانیا بر اساس آخرین بررسی   میزان نرخ بیکاری در چه میزان پذیرای نیروی کار می باشد.  

 درصد می باشد.   15های به عمل آمده در حدود  

 

 _______________پاسپورت اسپانیا از طریق تحصیل 

برای  جذاب  های  روش  از  یکی  تحصیل،  طریق  از  اسپانیا  پاسپورت  اخذ  و  اسپانیا  به  مهاجرت 

دانشجویان بین المللی در اسپانیا هم می توانند به زبان دانشجویان بین المللی به شمار می رود.  

اسپانیایی. به زبان  نمایند و هم  توانند در سه مقطع   انگلیسی تحصیل  هم چنین دانشجویان می 

سانس، فوق لیسانس و دکتری به ادامه تحصیل در این کشور بپردازند. بسیاری از دانشگاه های لی

اسپانیا دارای رنکینگ بسیار باالیی هستند. از دانشگاه های بسیار معروف اسپانیا می توان به دانشگاه 

را در ادامه برای تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در اسپانیا  بارسلونا و دانشگاه مادرید اشاره نمود.  

 شما عزیزان شرح خواهیم داد:

 مقطع کارشناسی:

برای تحصیل در دانشگاه های خصوصی سال می باشد.    4طول مدت تحصیل لیسانس در اسپانیا  

بسته به مقطع تحصیلی دانشگاه خود شهریه را ارائه نماید.    6متقاضی باید بتواند نمره زبان آیلتس  

دانشگاه های رایگان در حدود بود. به طور کلی هزینه تحصیل در    دانشگاه ها نیز متفاوت خواهد

 هزار یورو برآورد می شود.  12هزار تا    6یورو و در دانشگاه های خصوصی بین    1000سالی 

 مقطع کارشناسی ارشد:

را   6.5جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، افراد نیاز دارند که مدرک زبان در سطح آیلتس  

هزار   20طول مدت تحصیل یک تا دو سال می باشد. هزینه تحصیل در این مقطع بین    ارائه نمایند.

 هزار متغیر می باشد.  30تا 



 

 

 مقطع دکتری:

داشتن چندین مقاالت   داشتن رزومه علمی قوی از ملزومات اخذ پذیرش در مقطع دکتری می باشد.

ISI و غیره در اخذ پذیرش بسیار تاثیر گذار خواهد بود.   7، ارائه نمره زبان در سطح آیلتس 

 

 ______________پاسپورت اسپانیا از طریق سرمایه گذاری 

اسپانیا در  گذاری  بسیار جذاب   سرمایه  های  روش  از  یکی  این طریق  از  اسپانیا  پاسپورت  اخذ  و 

سرمایه گذاری در کشور اسپانیا از طرق مختلفی امکان پذیر مهاجرت به اسپانیا به شمار می رود.  

  می باشد که در این قسمت از مقاله به شرح آن خواهیم پرداخت: 

 ثبت شرکت در اسپانیا: 

در این کشور وجود دارد که مشهورترین و رایج ترین آن شرکت هایی انواع مختلفی از ثبت شرکت 

 با مسئولیت محدود می باشد.

 خودحمایتی: 

در واقع روش خودحمایتی جزء کتگوری های سرمایه داری به شمار می رود. این بدان معناست که 

د که شخص افراد در این نوع روش هیچ گونه سرمایه گذاری انجام نمی دهند و فقط نشان می دهن

متمکن و سرمایه داری هستند و از پس هزینه های خود و خانواده در طول مدت اقامتشان برخواهند 

آمد. در این روش فرد باید نشان دهد که دو تا سند ملک، پول نقد در حساب بانکی و گردش مالی 

روندی این کشور مناسبی دارد. با اخذ اقامت خودحمایتی اسپانیا فرد می تواند از تمامی خدمات شه

 استفاده نماید.

 

 

 



 

 

 _______________پاسپورت اسپانیا با خرید ملک

اخذ تابعیت اسپانیا از طریق خرید ملک یکی از روش های بسیار جذاب برای ایرانیان به شمار می 

اما روشی که منجر به اخذ گلدن ویزا یا   هزار یورو شروع می شود.  100خرید ملک اسپانیا از  رود.  

در   هزار یورو می باشد.  500همان اقامت طالیی این کشور می باشد، خرید ملک به ارزش حداقل  

ساله این کشور را به دست آورد و پس از آن   5این روش متقاضی از همان ابتدا می تواند اقامت  

پاسپورت یا تابعیت این کشور را داشته باشد. از مزایای اخذ اقامت از این طریق این است که شرط 

با   MIE. موسسه  سال به باال می توانند برای این پروسه اقدام نمایند  18حضور ندارد و افراد از سن  

بیش از چندین دهه تجربه کاری در امر مهاجرت و اخذ اقامت آماده ارائه بهترین خدمات خود در 

زمینه خرید ملک در کشور اسپانیا می باشد. با توجه به قدرت پاسپورت اسپانیا از دیرباز ایرانیان  

 .می باشندبسیاری مشتاق اخذ اقامت این کشور از طریق خرید ملک  

 

 _________________پاسپورت اسپانیا از طریق تولد 

اسپانیا، بسیاری از خانواده های ایرانی به فکر اخذ اقامت از طریق   کشور  به دلیل قدرت پاسپورت

پاسپورت اسپانیا ازدواج می افتند. چرا که این مسیرها را آسان ترین حالت ممکن برای   تولد فرزند و 

اخذ اقامت می دانند. اما در این خصوص باید بررسی نمود که کشورها از چه قانونی برای اخذ اقامت 

عیت می نمایند. عموما کشورها از قانون خون و یا قانون خاک برای اعطای تابعیت خود ت تبو تابعی

اکثر کشورهای اروپایی و من جمله کشور اسپانیا برای اعطای به فرزند متولد شده عمل می نمایند.  

تابعیت خود از قانون خون تبعیت می نمایند. این بدان معناست که نوزاد متولد شده در صورتی می 

واند تابعیت اسپانیا را کسب نماید که از پدر یا مادر اسپانیایی متولد شده باشد. البته استثنائاتی نیز ت

در این راستا وجود دارد. چنان چه نوزادی در اسپانیا متولد شده باشد و یکی از والدین پدر یا مادر 

 را درخواست دهند. وی در خاک این کشور متولد شده باشد نیز می توانند پاسپورت این کشور  

 

 



 

 

 

 ______________پاسپورت اسپانیا از طریق ازدواج

این روش  در  باشد.  می  ازدواج  اسپانیا  پاسپورت  اخذ  های  راه  ترین  راحت  و  ترین  آسان  از  یکی 

با   از این طریق  متقاضی اصلی  ازدواج می نماید و  اقامت و یکی از شهروندان اسپانیایی  می تواند 

اسپانیا ازدواج، شهروند اسپانیایی    کشور  جهت اخذ پاسپورترا به دست آورد.    پاسپورت این کشور

دارد.   را  برای ساپورت هزینه های خود و همسرش  مالی الزم  نماید که تمکن  اثبات   گرفتنباید 

از طریق ازدواج به این شرح است که ابتدا شخص اقامت دو ساله دریافت می نماید   پاسپورت اسپانیا 

ورتی که ازدواج وی پایدار باشد، می تواند و پس از دو سال با اثبات وفاداری به همسر خود، در ص

درخواست اقامت دائم دهد. هنگامی که شخص از طریق ازدواج اقدام می نماید، می تواند به صورت 

آزادانه به به کار و تحصیل بپردازد. چنان چه به هر دلیلی شخص در طی یک تا دو سال اول نتوانست 

تبدیل نماید، در خود را به اقامت تحصیلی و یا کاری    به زندگی مشترک خود ادامه دهد، باید اقامت

 غیر این صورت اقامت وی باطل خواهد شد. 

 

 _______________پاسپورت اسپانیا از طریق پناهندگی

 ایپاسپورت اسپان  افتیدر  طیشرااز طریق پناهندگی نیز امکان پذیر می باشد.    پاسپورت اسپانیا  گرفتن

از طریق پناهندگی به این صورت می باشد که شخص پس از رسیدن به مرزهای زمینی این کشور 

مدارک هویتی خود را به اداره پلیس تحویل داده و پرونده ای برای وی تشکیل داده می شود. پس  

هیچ   MIEکمپ هایی می شود که برای پناهجویان از قبل تعیین شده اند. موسسه  از آن وی راهی  

به شما عزیزان توصیه   خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه نمی دهد و آن را نیز به هیچ عنوان  گونه

از مقاله صرفا فقط برای باال بردن اطالعات شما به رشته تحریر درآمده  نمی نماید و این قسمت 

به طور کلی پناهنده به کسی گفته می شود که به دلیل ترس از جان و مال خود به دالیل است.  

مختلف سیاسی، اجتماعی، عقیدتی و یا شرکت در گروهک های خاص هیچ گونه امنیتی در کشور  

مبدا خود ندارد. از آن جایی که اثبات این موارد در اکثر مواقع کاری بس دشوار می باشد بنابراین، 



 

 

ن به متقاضیان عالقه مند به مهاجرت به اسپانیا توصیه می شود که شرایط مهاجرت قانونی به ای

کشور نظیر تحصیل، کار و سرمایه گذاری را بررسی نمایند و با توجه به رزومه کاری خود بتوانند 

 بهترین گزینه را انتخاب نمایند. 

 

 _______________ت اسپانیا و نکات مهم در باب پاسپورت اسپانیارپاسپو

به دلیل قدرت باالی پاسپورتی که دارد، از دیرباز برای ایرانیان جذابیت های   پاسپورت اسپانیا   گرفتن

می توان به رنکینگ بسیار باالی   اسپانیا   کشور   از مزایای پاسپورتخاص خودش را دارا بوده است.  

آن اشاره نمود. طوری که بر اساس آخرین رده بندی ها این کشور جایگاه سوم را به خود اختصاص 

در قسمت های باال به طور کامل برای   م یریبگ  ایپاسپورت اسپان  چگونه در خصوص اینکه   داده است.

می توان به  مهم ترین شرایط دریافت پاسپورت این کشور  شما عزیزان توضیحاتی را شرح دادیم. از 

عوامل مختلفی اشاره نمود. بعضی از این عوامل شامل ادغام شدن در فرهنگ این کشور، دانش زبان 

نیایی، عدم ارتکاب جرم و جنایت و نداشتن سابقه کیفری اشاره نمود. برای اثبات اینکه شخص اسپا

اخذ اقامت به زبان اسپانیایی تسلط دارد، عموما متقاضیان آزمون های خاصی را باید پاس نمایند.  

ای سال از زندگی و حضور در این کشور امکان پذیر می باشد. هم چنین بر  5دائم اسپانیا پس از  

 سال افراد می توانند واجد شرایط شوند.   8درخواست پاسپورت این کشور بعد از گذشت  

 

 ______________پاسپورت اسپانیا و وکیل معتبر برای امور مهم 

استفاده کامل نماید، بهتر است از وکیل معتبر از مزایای پاسپورت اسپانیا  برای اینکه شخص بتواند  

و خبره در این زمینه کمک گیرد. اگر چه افراد با مطالعه دقیق و اشراف بر قوانین مهاجرتی می 

توانند به تنهایی برای مهاجرت خود اقدام نمایند، اما مشورت گرفتن از یک وکیل مهاجرتی می تواند 

با بیش از دو دهه تجربه کاری در زمینه مهاجرت  MIEسسه امور را تسریع بخشد. در این راستا مو

و اخذ اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک و سایر روش ها آماده ارائه خدمات خود در زمینه روش 

شما عزیزان و همراهان همیشگی برای اینکه    های تحصیلی و سرمایه گذاری در اسپانیا می باشد.



 

 

بیشتر   کشور اسپانیا و مزایای پاسپورت این کشور   در خصوص   بتوانید به طور دقیق تر و کامل تر

بدانید می توانید به مقاله مفصلی در این خصوص از همین وب سایت مراجعه نموده و اطالعات کامل 

 را دریافت نمایید. 

 

 ___________________سواالت متداول در خصوص پاسپورت اسپانیا

 به چه صورت می باشد؟   ایپاسپورت اسپان  افتیدر  طیشرا   

افراد می توانند از روش های مختلفی چون تحصیل، کار و سرمایه گذاری برای اخذ پاسپورت کشور 

 اسپانیا اقدام نمایند. 

 برای مهاجرت به اسپانیا اقدام نمود؟ آیا بدون کمک از وکیل می توان     

ی برد اما شخص با آگاهی یافتن از تمامی قوانین بله، مشورت گرفتن از وکیل شانس پرونده را باال م 

 می تواند برای اخذ اقامت کشور اسپانیا اقدام نمایند. 

 اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک به چه صورت می باشد؟    

هزار یورو اقامت طالیی اسپانیا را اخذ نمایند که شرط حضور   500افراد می توانند با مبلغ حداقل  

 ندارد. 

 اعتبار پاسپورت اسپانیا به چه صورت می باشد؟ قدرت     

 کشور اسپانیا از نظر اعتبار پاسپورت جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 



 

 

 _______________پاسپورت اسپانیا و سخن پایانی

کم ریسک ترین و کم هزینه ترین روش های اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک،  پاسپورت اسپانیا،  

اسپانیا و هم چنین جزییات هر کدام از روش های مهاجرت به اسپانیا در باال برای شما عزیزان    اقامتی

شرح و توضیح داده شد. اینکه چگونه پاسپورت اسپانیا بگیریم یکی از دغدغه های بسیار مهم در 

مقاله   هنگام تصمیم گیری برای مهاجرت به این کشور برای متقاضیان به شمار می رود. از این رو در 

باال تمامی هفت روش اقامتی این کشور برای شما عزیزان شرح داده شد تا شما عزیزان بعد از بررسی 

روش ها با توجه به شرایط خاص خودتان بتوانید بهترین مسیر را برای مهاجرت خود انتخاب نمایید. 

با   توانید همین حاال  اسپانیا می   MIEموسسه  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پاسپورت 

تماس حاصل نموده و از مشاورین زبده ما به صورت تخصصی مشاوره تلفنی دریافت نمایید. هم 

چنین شما عزیزان می توانید ابهامات خود در خصوص پاسپورت اسپانیا را در پایین همین صفحه 

 در مقاله زیر درج نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به آن پاسخ دهند. 


