
 

 

 مهاجرت به جمهوری چک 

 

 ________________مهاجرت به جمهوری چک و مقدمه ای بر آن

مهاجرت به جمهوری چک، راه های اخذ اقامت این کشور از طریق سرمایه گذاری، کاری، تحصیلی 

جمهوری چک در مقاله پیش رو برای شما عزیزان شرح و توضیح  و غیره، هزینه های مهاجرت به

داده خواهد شد. بهترین مسیر مهاجرت به جمهوری چک کدام است؟ هزینه های مهاجرت به این 

کشور بنا بر روش های مختلف چه میزان می باشد؟ مدارک مورد نیاز جهت اخذ انواع روش های 

رمند و خاص نیز می توانند اقامت کشور چک را به دست اقامتی این کشور کدام اند؟ آیا افراد هن

بیاورند؟ این سواالت و هم چنین سواالت متداول دیگر تنها بخشی از ابهامات ذهنی شما متقاضیان 

مهاجرت به جمهوری چک می باشد و هدف از نگارش این مقاله ارائه اطالعات دقیق و کامل در این 

توانید در خصوص روش های مختلف مهاجرت ویدیوی خصوص می باشد. شما دوستان عزیز می 

کوتاهی ضبط و در همین سایت آپلود نماید تا کارشناسان ارشد و هم چنین مدیریت مجموعه در 

 اسرع وقت به پاسخگویی بپردازند.

 در ادامه خواهید خواند:

 معرفی کشور جمهوری چک برای مهاجرت

 راه های مهاجرت به جمهوری چک

 هوری چک از طریق کار مهاجرت به جم

 مهاجرت به جمهوری چک از طریق تحصیل

 سرمایه گذاری در جمهوری چک و گرفتن اقامت

 مهاجرت به جمهوری چک با ازدواج

 مهاجرت به جمهوری چک با تولد فرزند



 

 

 مهاجرت به جمهوری چک از طریق پناهندگی

 مهاجرت به جمهوری چک برای هنرمندان

 های زندگی در آن زندگی در جمهوری چک و هزینه

 پرسش های متداول در خصوص مهاجرت به جمهوری چک

 سخن پایانی

 

 ______________معرفی کشور جمهوری چک برای مهاجرت

 

کشور جمهوری چک به عنوان کشور رده متوسطی در کل اتحادیه اروپا شناخته می شود. این کشور 

میلیون نفر تخمین زده  10ر بالغ بر دارای میراث فرهنگی بسیار غنی می باشد. جمعیت این کشو

شده است. زبان رسمی این کشور چکی می باشد. در کنار زبان رسمی چند زبان اقلیت نیز وجود 

 938 24دارد که به عنوان زبان رسمی نیز شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ بر 

( می باشد. مرکز کشور (CZK. واحد رسمی پول کشور چک کرون چک برآورد شده است کایدالر آمر

تا سر جهان به خود جذب  چک شهر پراگ می باشد. این کشور گردشگران و مهاجرین زیادی از سر

می نماید که برای کار، تحصیل و سرمایه گذاری به این کشور مهاجرت می نمایند. بر اساس آخرین 

به عنوان هفتمین کشور امن جهان شناخته شده است. کشور چک تحقیقات به عمل آمده این کشور 

 هزار مهاجر را به خود جذب می نماید.  535کشوری مهاجر پذیر می باشد که سالیانه بیش از 

 

 

 

 



 

 

 راه های مهاجرت به جمهوری چک_________________ 

اتحادیه اروپا و  مهاجرت به جمهوری چک از راه های مختلفی امکان پذیر می باشد. افراد خارج از

شنگن برای زندگی و کار در این کشور نیاز به اخذ ویزا دارند. البته راه های اخذ اقامت این کشور 

کامال به شرایط سنی و رزومه شخص بستگی دارد. اما به طور کلی افراد می توانند از راه های 

اص برای مهاجرت به این تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج و پناهندگی و حتی افراد خ

کشور اقدام نمایند. در ادامه این مقاله هر کدام از این مسیرها را به تفکیک برای شما عزیزان شرح 

و توضیح خواهیم داد. الزم به ذکر است که در طی چند سال اخیر با توجه به هجوم سیل عظیمی 

هان بسیار سخت گیرانه و محدود تا سر ج از مهاجران، سیاست های دولت برای قبول مهاجران از سر

شده است. بنابراین هنگامی که شخص درخواست ویزای نوع خاصی از اقامت را برای این کشور می 

 دهد، باید تمام اسناد و مدارک وی کامل و آماده باشند تا بتواند پروسه مهاجرت موفقی را طی نماید.

 

 _________________مهاجرت به جمهوری چک از طریق کار

 

یکی از مسیرهای مهاجرت به جمهوری چک اقدام از طریق ویزای کار می باشد. کشور چک به دلیل 

اقتصاد پایدار و موقعیت مناسب در اروپای مرکزی، مقصد مهاجرتی بسیار جذابی برای افراد جویای 

سی به کار می باشند. یادگیری زبان چکی کمی دشوار به نظر می رسد، اما از طرفی دیگر زبان انگلی

که جمهوری چک به اتحادیه  2004صورت گسترده ای در این کشور تکلم می شود. پس از سال 

اروپا پیوست، این کشور را به مقصد مهاجرتی بسیار جذابی برای متقاضیان سر تا سر جهان بدل 

ذ ویزا کرده است. افراد خارج از اتحادیه اروپا و شینگن برای دریافت ویزای کار کشور چک نیاز به اخ

دارند. به این منظور یک کارفرمای اهل چک باید برای شما دعوت نامه کاری ارسال نماید. افرادی 

را  blue cardکه موفق به اخذ اقامت کاری کشور چک می شوند، می توانند کارت آبی یا همان 

 می شود: برای کل اتحادیه اروپا به دست آورند. مجوز کار در کشور چک برای اقشار مختلف صادر 



 

 

 کار فصلی 

  مشاغل سطح باال مانند هیئت مدیره یک شرکت چند ملیتی 

 اقامت کاری برای تجارت 

 )اقامت کاری به صورت محدود برای یادگیری مهارت خاص) کارآموزی 

 

 مهاجرت به جمهوری چک از طریق تحصیل_______________ 

. دانشجویان خارج از اتحادیه مهاجرت به جمهوری چک از طریق تحصیل نیز امکان پذیر می باشد

اروپا برای تحصیل در دانشگاه های این کشور نیاز به درخواست ویزا دارند. مدارک مورد نیاز برای 

 درخواست ویزای تحصیل این کشور شامل موارد زیر می باشد:

 فرم درخواست ویزا 

 داشتن پاسپورت معتبر 

 داشتن نامه پذیرش از دانشگاه جمهوری چک 

  اثبات داشتن تمکن مالی مناسب برای تامین هزینه های تحصیل و زندگی 

 ارائه نامه عدم داشتن سوء پیشینه 

 ارائه بیمه درمانی معتبر 

 توجه داشته باشید که تمامی اسناد و مدارک شما باید به زبان چکی ترجمه شوند. 

دکتری در این کشور  دانشجویان متقاضی می توانند برای مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و

سال می باشد. این در  4تا  3درخواست ویزا دهند. طول دوره کارشناسی در جمهوری چک بین 

تا  3سال می باشد. دانشجویان دوره دکتری بین  2تا  1حالی است که دوره کارشناسی ارشد بین 

 سال می توانند تحصیالت خود را به اتمام برسانند. 4

 



 

 

 ______________ی چک و گرفتن اقامتسرمایه گذاری در جمهور

 

مهاجرت به جمهوری چک از طریق سرمایه گذاری در طی چند دهه اخیر دستخوش تغییراتی شده 

است. بر طبق این قوانین جدید، افراد سرمایه گذار در این کشور می توانند درخواست اقامت طوالنی 

د که نو مدیران شرکتی می باشمدت نمایند. سرمایه گذاران در کشور چک شامل سهامداران 

معیارهای خاصی را رعایت نمایند. حداقل شرایط الزم برای اخذ ویزای سرمایه گذاری در کشور چک 

 به شرح زیر می باشد:

  موقعیت شغلی برای اهالی چک و اتحادیه اروپا فراهم آورده  20یک سرمایه گذار باید حداقل

 اشته باشد.باشد و در طول مدت اقامتش آن ها را نگه د

  یورو باشد. البته الزم  2.850.000میزان حداقل سرمایه گذاری در کشور چک باید روی

نیست کل این مبلغ به صورت نقدی سرمایه گذاری شود بلکه کافیست که شخص نشان دهد 

 درصد از این میزان سرمایه را به صورت غیر نقد دارا می باشد.  60که 

 ازی بیزینس خود باید طرح تجاری موفقی را بتواند ارائه شخص سرمایه گذار برای راه اند

 دهد.

 

 _______________مهاجرت به جمهوری چک با ازدواج

یکی از راه های مهاجرت به جمهوری چک، اقدام از طریق ازدواج می باشد. فرد متقاضی مهاجرت 

ا به دست آورید. اعالم می تواند با یکی از شهروندان جمهوری چک ازدواج نماید و اقامت این کشور ر

رضایت قلبی هر دو شخص در هنگام عقد الزامی می باشد. یکی از نکات مهم در اخذ اقامت از طریق 

ازدواج این است که فرد اثبات نماید ازدواج آن ها سوری نمی باشد و بر مبنای عشق و عالقه می 

د. برخی از مهم ترین مدارک مورد ها انجام می گیر باشد. مراسم ازدواج و عقد مدنی عموما در کلیسا

 نیاز جهت اخذ اقامت از طریق ازدواج عبارتند از:



 

 

 ارائه مدارک هویتی مانند شناسنامه 

 ارائه گذرنامه معتبر 

 تایید وضعیت تاهل و اثبات اینکه شما مجرد هستید 

 ارائه مدارک فوت همسر و طالق در صورت لزوم 

 تایید وضعیت اقامت قانونی شما در کشور چک 

روز قبل از مراسم ازدواج شما باید تایید وضعیت اقامت خود در کشور چک را  7نا گفته نماند که 

 ارائه نمایید.

 

 مهاجرت به جمهوری چک با تولد فرزند_______________ 

در این قسمت از مقاله مهاجرت به جمهوری چک از طریق تولد فرزند مورد تحلیل و بررسی قرار 

روز باید تکلیف وی مشخص  60می گیرد. هنگامی که کودکی در کشور چک متولد می شود تا مدت 

شود. این بدان معناست که این کشور برای اعطای تابعیت خود از قانون خون تبعیت می نماید. از 

ی دیگر به محض تولد کودک در کشور چک برای وی از طرف سازمان ثبت احوال شناسنامه طرف

صادر می شود. البته صدور شناسنامه به معنای اعطای تابعیت نمی باشد. فرزند متولد شده اقامت 

والدین خود را کسب می نماید. این بدان معناست که اگر یکی از والدین کودک تبعه کشور چک 

د نیز می تواند تابعیت این کشور را اخذ نماید. مقاله ای که در حال مطالعه آن می باشید باشد، نوزا

در خصوص روش های مختلف مهاجرت به کشور جمهوری چک می باشد و هر گونه کپی برداری از 

 آن بدون ذکر مرجع آن غیر قانونی و حرام می باشد و از طرف تیم حقوقی پیگرد خواهد داشت. 

 

 جمهوری چک از طریق پناهندگی هاجرت بهم____________ 

بر طبق قوانین بین الملل پناهنده به کسی گفته می شود که به دالیل عقیدتی، سیاسی، مذهبی در 

امنی داشته باشد و از ترس جان و مال خود به کشور دیگری پناهنده  کشور مبدا خود احساس نا



 

 

هندگی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. چرا می شود. البته مهاجرت به جمهوری چک از طریق پنا

که اثبات این شرایط کاری دشوار می باشد و متقاضی باید متوسل به دروغ شود. موسسه حقوقی 

ملک پور در خصوص پناهندگی هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهد و آن را به هیچ عنوان به شما 

ز راه زمینی چه از طریق هوایی، بعد از توصیه نمی نماید. اما به طور کلی شخص بعد از ورود چه ا

ورود به این کشور مدارکش را به پلیس مرزی آن کشور تحویل داده و درخواست پناهندگی خود را 

اعالم می دارد. پلیس مرزی نیز برای وی تشکیل پرونده می دهد و بعد از انجام امور اداری وی راهی 

 فته اند. کمپ هایی می شود که برای پناهندگان در نظر گر

 

 مهاجرت به جمهوری چک برای هنرمندان______________ 

در این قسمت از مقاله شرایط مهاجرت به جمهوری چک از طریق ویزای هنرمندان مورد بررسی 

قرار می گیرد. برخی از کشورهای انگلیسی زبان نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و حتی در برخی از 

افراد هنرمند و کسانی که فعالیت هنری خاصی دارند و از این راه  کشورهای اروپایی نظیر اتریش

کسب درآمد دارند، می توانند جهت اخذ اقامت دائم اقدام نمایند. لیکن کشور جمهوری چک ویزای 

تحت عنوان ویزای هنرمندان ارائه نمی نماید. بنابراین افراد موفق و هنرمند برای اخذ اقامت این 

ی دیگری چون تحصیل، کار و سرمایه گذاری اقدام نمایند و پس از ورود به کشور باید از مسیرها

خاک این کشور به فعالیت هنری خود ادامه دهند. هم چنین هنرمندانی که تمایل دارند بر اساس 

فعالیت خود اقامت بگیرند، می توانند برای کشورهایی که نام بردیم اقدام نمایند. شما دوستان عزیز 

ت کسب اطالعات تکمیلی و جزئی تر در خصوص اخذ اقامت این کشور می توانید به می توانید جه

  مقاله مفصلی از همین وب سایت مراجعه نموده و از جزئیات آن مطلع شوید.

 

 ندگی در جمهوری چک و هزینه های زندگی در آنز_________ 



 

 

از مسائل بسیار مهم در هنگام تصمیم گیری جهت مهاجرت به جمهوری چک توجه به میزان هزینه 

های زندگی در این کشور می باشد. در این خصوص باید گفت که هزینه های زندگی برای یک فرد 

دالر در ماه می باشد که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی  600مجرد در این کشور در حدود 

 22این کشور هزینه های بسیار پایین تری دارد. اما در مقایسه با کشور ایران هزینه های زندگی 

درصد از ایران بیشتر  11برابر بیشتر می باشد. در خصوص اجاره ملک نیز باید گفت که در حدود 

های زندگی در کشور جمهوری چک به سبک زندگی شخص بستگی  می باشد. به طور کلی هزینه

 دارد. در جدول زیر جزییات هزینه های برخی از اقالم مهم را برای شما عزیزان شرح خواهیم داد.

 یورو 5.92 یک وعده غذا در یک رستوران ارزان قیمت

 یورو 0.75 لیتر شیر 1

 یورو 0.99 گرم نان سفید 500

 یورو 5.92 یک وعده مک دونالد

 یورو 1.95 کاپوچینو

 یورو 0.95 لیتری 0.33یک بطری آب 

 یورو 1.44 کیلو گرم برنج سفید 1

 یورو 1.61 عدد تخم مرغ 12

 پرسش های متداول در خصوص مهاجرت به جمهوری چک_______ 

 از چه راه هایی می توان به کشور جمهوری چک مهاجرت نمود؟

راه های مختلفی چون تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج و پناهندگی برای مهاجرت به 

 کشور چک وجود دارد. 

 ارزانترین مسیر مهاجرت به این کشور کدام است؟

اصوال روش های کاری مانند اخذ جاب آفر از یک کارفرما در این کشور به عنوان ارزانترین مسیر 

 شناخته می شوند.



 

 

 دون کمک از وکیل نیز می توان برای مهاجرت به کشور چک اقدام نمود؟آیا ب

بله چنان چه شخص کامل بر قوانین مهاجرتی اشراف داشته باشد، می تواند به تنهایی برای 

 مهاجرت به این کشور اقدام نماید.

 هزینه های زندگی در کشور چک به چه میزان می باشد؟

ک زندگی هر شخص بستگی دارد اما به طور کلی برای هزینه های زندگی در کشور چک به سب

 هزار دالر در ماه می باشد. 2یک خانواده چهار نفره در حدود 

 

 سخن پایانی__________________ 

انواع روش های مهاجرت و اخذ اقامت این کشور، مدارک مورد نیاز جهت مهاجرت به جمهوری چک، 

ندگی در این کشور برای شما عزیزان به تفصیل بیان اخذ اقامت این کشور به همراه هزینه های ز

شد. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی این کشور دارای هزینه های بسیار پایین و مقرون به صرفه 

ای می باشد، اما از طرفی دیگر به دلیل سخت بودن زبان چکی و هم چنین سخت گیری هایی که 

د، توصیه می شود که قبل از مهاجرت به جمهوری چک شرایط در هنگام اعطای اقامت به ایرانیان دار

اقامتی و مهاجرتی سایر کشورهای انگلیسی زبان نظیر کانادا، انگلستان و حتی کشورهای اروپایی 

نظیر هلند، مجارستان و غیره را بررسی نموده تا بتوانید بهترین تصمیم گیری را اخذ نمایید. برای 

مهاجرت به جمهوری چک می توانید با کارشناسان ما تماس کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

حاصل نموده و به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید. هم چنین شما دوستان عزیز می توانید 

سواالت خود در خصوص مهاجرت به جمهوری چک را در پایین همین صفحه درج نمایید تا 

 کارشناسان ما در اسرع وقت به آن پاسخ دهند. 

 

 

 


