
 

 

 مهاجرت به گرجستان و مقدمه

آن را به عنوان کشور مناسب وارد   انیرانیاز ا  یاست امروزه تعداد   ییاز کشورها  ی کیگرجستان،  

شده است که شما   نیتدو   نیا  ی خود نموده اند. مقاله مهاجرت به گرجستان برا  ی برنامه مهاجرت

مطلع سازد  ر، یخ  ا یو مهاجرت مناسب است  یزندگ ی گرجستان برا ا یموضوع که آ ن یرا از ا زانیعز

که اطالعات   نیرساند. اگر بعد از ا  ی تر به گرجستان م  شما را راحت  ریکه کدام مس  دیبه شما بگو  و

 ه یتوص  د،یکشور برو  نیبه ا  د یگرفت  میتصم   د،یخود نمود  یبانک اطالعات  مهی را ضم   ن یریز  نیتمام عناو

 یتا آنان راه ها   دیملک پور ارتباط گرفته و اجازه ده   یموسسه مشاوره ا  نی است که با مشاور  نیما ا

قرار   ارتان یکه آنان اطالعات الزم را در اخت  نیشما بشکافند. بعد از ا  یمهاجرت به گرجستان را برا

سواالت   دیتوان  یم  نی. همچندیری بگ  میمهاجرت به گرجستان تصم   یبرا  دیتوان  یتر م  دادند، راحت

آپلود    نجایو در ا  دهیکوتاه از استاد ملک پور و کارشناسان موسسه پرس  ییویدیو  لیخود را در فا

 .دیکن

 در مقاله مهاجرت به گرجستان به بررسی موضوعات زیرین خواهیم پرداخت:

 مهاجرت   یکشور گرجستان برا  یمعرف

 مهاجرت به  گرجستان    ی ها  راه

 کار   قیبه گرجستان از طر  مهاجرت 

 ل یتحص   قیبه گرجستان از طر  مهاجرت 

 در گرجستان و گرفتن اقامت   یگذار  هیسرما

 به گرجستان با ازدواج  مهاجرت 

 به گرجستان با تولد فرزند   مهاجرت 

  یپناهندگ  قیبه گرجستان از طر  مهاجرت 

 هنرمندان   یبه گرجستان برا   مهاجرت 

 در آن   ی زندگ  یها   نهیدر گرجستان و هز   یزندگ

 مهاجرت به گرجستان    نهیمتداول در زم  ی ها پرسش



 

 

 مهاجرت به گرجستان   نه یدر زم  یانیپا  خنس •

 

 مهاجرت  یکشور گرجستان برا یمعرف

ها در جنوب قرار دارد و با   ابانیدر غرب و ب  اهیس   یا یقفقاز در شمال، در  یکوه ها   نیگرجستان ب

ترک  جان،یآذربا  ه،یروس و  ا  هیارمنستان  است.  مرز  تالق  نیهم  محل  تنها  نه  کوچک   ی کشور 

دارا بلکه  ز  ی ر یمناظر چشمگ  ی فرهنگهاست  در  معرف  ر یاست.  به  گرجستان  به  مهاجرت   ی مقاله 

 .میپرداز  یکشور م  نیا  ی دنید  یشهرها

باتوماهیس  یایدر دوست   یشده، ساحل  یبازساز   یم یشهر قد  کی  یدارامرفه است که    یشهر   ی: 

در  یداشتن کنار  ها   اه،یس  یایدر  نما  یساختمان  و  بلوار ش  انیمدرن  و  آسا  معجزه  پارک    ک یدر 

ک  یساحل هفت  طول  ساحل   لومتری به  آبگرم  کسان  یاورک  یاست.  و  است  تر  خواص   ی معتدل  که 

 دهند.   ی م  ح یکنند، ترج  ی جستجو م یآن را با قدرت درمان  یسیمغناط

از   یاریاز بس  دیبازد  یخوب برا  گاهیپا  کی. اما  ستیشهر گرجستان ن  نیباتریشهر ز  نی: ایسیکوتا

 منطقه است.   یدنینقاط د

 ب یسال ها آس  نیساخته شد، اما در طول ا  ازدهمیدر قرن    سایکل  نی: ای ارتدکس باگرات  یسایکل

به عنوان م  ک ی  ونسکویاست.    ده ید  ی جد را  آن  از   ی جهان  راث یبار  اما پس  است.  در نظر گرفته 

 آن را از فهرست حذف کرد.   ،یبازساز

 ی به دره آالزان  ی روستا در قلب منطقه شراب واقع شده است و چشم انداز  ن ی: ایغناغیس  یروستا

آن، خانه   ی انکوهست  تیموقع   لیاست که به دل  ییایتالیانکار ا  رقابلیغ  یظاهر  یشهر دارا  نیدارد. ا

 ی غروب آفتاب، برجها   عیآرام و مط  یشده است. در رنگ ها   جادیشراب ا  ی و انبارها  یآجر   ی ها

 کنند.  ی م  د یتأک  یقناغیبلند بر احساس عاشقانه س  یو سروها   ساهایکل

کوتا  یمعمار ساختمان جدیسیمدرن  سال    دی:  در  کوتا   2012پارلمان   یلومتریک  300  ،یسیدر 

گرجستان   تی و شفاف  کی دموکرات  ندهیاز آ  ی افتتاح شد. دولت آن را به عنوان نماد  سی تفل  تختیپا



 

 

از آن ها در دوران   یاریکشور وجود دارد که بس  نی معاصر در ا  یاز ساختمان ها   یاریکرد. بس  یمعرف

 ساخته شده است.  ی معروف به عشق به معمار  ،یلیساکاشو   لیخائیم  ومت حک

است.   با یز  ی ها  دانیسنگ فرش و م  ک، یبار  یها  ابانی خانه خ  سی تفل  یمیقد  ی بای: شهر زسیتفل

بزرگ،   ی هتل ها، رستوران ها  ک یاز جمله بوت  دکنندگانیمشغول نگه داشتن بازد  یبرا  ز یچ  چ یه 

 ی .  معمارستیکم ن  یشبانه عال   حاتیتفر  نیکاوش و همچن  یبرا  یو موزه مل  ی دولت  یخانه اپرا

استقرار   ست،یهمه ن  قهیکه لزوماً به سل  Mtkvariرودخانه    ی بر رو  یدیاز جمله پل جد  زیمدرن ن

 است.  افتهی

 مهاجرت به  گرجستان  یها راه

 ن یاگر بدون ا  راینمود. ز  یاقدام  ی عجله کرد و بدون ارتقا سطح اطالعات   یل یخ  د یمهاجرت نبا  یبرا

. منظورمان از دیشو  یبا شکست مواجه م  دییاقدام نما  د،یاز کشور مقصد به دست آور  یکه اطالعات

داده و فلسفه   شیاگر اطالعات خود را افزا  ی . ولردیگ  یبه شما تعلق نم  زایاست که و  ن یشکست ا

 ش یخود را افزا  ی که اطالعات مهاجرت  ن یا  ی. براد یرس  ی م  زایزود به و  یلیخ   د، یداشته باش  ی مهاجرت

ا  هی توص  د، یده  انتخاب کشور  ن یما  از   یا  ی موسسه ام آ  ی مقصد به سراغ مقاله ها  است که بعد 

 نیما ا  هی وص. اگر انتخاب شما گرجستان است، تدیرفته و همه آنان را مورد مطالعه قرار ده   شیاتر

و از آنان   دیذهن خود کن  مهیقسمت از مقاله مهاجرت به گرجستان را ضم   نیاست که، اطالعات ا

چون:   یی رهایمس  دیتوان  ی ورود به گرجستان شما م  ی. برادییدرست استفاده نما  ر یانتخاب مس  یبرا

 دیتوان  ی شده شما م   رذک  ی . به جز راه هادیقرار ده   ی را مورد بررس  یگذار  هیو سرما  ی کار  ، یلیتحص 

طر پناهندگقیاز  ازدواج،  تولد،  و  ی:  کن  یزایو  اقدام  خاص  بعض دیافراد  البته  ا  ی.  را   زاهایو  نیاز 

را   زاها یکه کدام و  مییگو   یدهد. در ادامه مقاله مهاجرت به گرجستان کامل م  یگرجستان ارائه نم 

شما   رهایموضوع که کدام مس  نیرا از ا   زانیدهد. بعالوه شما عز  یدر حال حاضر گرجستان ارائه نم 

 نیریز  نیاز عناو  کیها در هر    ریکرد و درباره تک تک مس  میرساند، مطلع خواه   یرا به گرجستان م

 کرد.    میکامل صحبت خواه 

 



 

 

 کار  قیبه گرجستان از طر مهاجرت 

دهند که دوست دارند،   یمورد بحث خود قرار م   یکار را معموالً افراد  قیمهاجرت به گرجستان از طر

مهاجرت به  یکشور کسب درآمد کنند. برا نیو از بازار کار ا نندیبب کیکشور را از نزد نیبازار کار ا

کشور   نیوان. در قدیرو  شی کشور پ  ن یا  نیطبق قوان  د یکار در گرجستان شما با  یگرجستان و برا

 افت یدعوتنامه در  یداخل  ی که از کارفرما   ی تنها زمان  ی گرجستان ذکر شده است که، شخص خارج

کرده باشد،   افتیکشور را در    نیا  یکار  یزایدعوتنامه و  افتیکه بعد از در  یکرده باشد و تنها زمان

صورت شخص  نیا ریبزند. در غ کیدر کار مد نظر ت ایتواند حضور خود را در شرکت مد نظر و  یم

کار را   ق یمهاجرت به گرجستان از طر  زیکار به گرجستان برود. دوستان عز  یتواند برا  ینم  یخارج

 د،یکه دوست دار  یزانی و به شما عز  دیکسب کن  ییدرآمد باال  د،یکه دوست دار  یزانیما به شما عز

پ  ی لیخ  تانیپروسه مهاجرت تا کارفرما   یطول م  یلیخ  رای. زمیکن  ینم  هیرود توص  شیزود  کشد 

است   نی. منظورمان ادیا یاستخدام به سراغ شما ب  ی را پشت سر گذاشته و سپس برا  ی مرحله آگه

کرده است، ابتدا شغل مورد نظر  ن ییتع  یار و امور اجتماع طبق آن چه وزارت ک ی ستیکه کارفرما با

در آن شغل    ارددوست ند  یگرجستان  چی کند. اگر در آن سه ماه مشخص شود که ه   یرا سه ماه آگه

 ی با شما قرارداد م  د، یده   ی که ارائه م  ی و براساس رزومه ا  د یآ  ی کند، کارفرما به سراغ شما م  ت یفعال

ا گذاشتن  سر  پشت  بس  نیبندد.  طوالن  دهی چیپ  ار یمراحل  برا  ی و  که  است  بهتر  به   ی است.  کار 

اتر  ییکشورها به جذب   کار   یجستجو  یزایو  قیسال است از طر  نیو آلمان که چند  ش یچون:  

 یدو کشور از همان ابتدا از مهاجر خارج  نی. ادیپرداخته اند، برو  طیو واجد شرا  یخارج  نیمهاجر

دهند، تا خودش بر اساس   یفرصت م  یدو کشور به مهاجر خارج  نیخواهند. در واقع، ا  ینم  دعوتنامه

شود. اگر در مدت  رهوارد مصاحبه و مذاک یخارج  یشده و با کارفرما  طیکه دارد، وارد مح  یطیشرا

به   طیحضور خود را در مح  قیطر  نیتواند از ا  یکار شود، م   افتیموفق به در  یماه شخص خارج  ۶

کار شما بعد از عقد   قی مهاجرت به گرجستان از طر  یبرا  ،یبزند. در حالت کل  کیهمراه خانواده ت

شما بر   یزای. ودیریگ  ی ساله تا پنج ساله م  کیموقت    یزایو  ی گرجستان  ی با کارفرما   یقرارداد کار

محصول گام به گام تا اخذ کار  بهتر است که  زیشود. دوستان عز  ی م دیتمد د،یکه دار یاساس شغل

 دنی. شما با ددییذهن خود نما  مه ی کرده و اطالعات آن را ضم   ی داریخر  ش ی اتر  MIEرا از موسسه  



 

 

 یصورت است. گفتن  چهکار در خارج از کشور به    افتن یشد که نحوه    دیمحصول متوجه خواه  نیا

 هستند، که عبارتند از:  ی شغل ها در کشور گرجستان پرمتقاض  یسر   کیاست که،  

 ن یتکنس  

 ی چشم پزشک  

 پزشک و پرستار   

 پزشک  اریدست

 ی وتراپیزیف  اریدست  

را   د یبه سفارت گرجستان ارائه ده   یستیکه با  یحال در ادامه مقاله مهاجرت به گرجستان، مدارک  

 : میآورده ا

  ینامه کار   ارائه دعوت  

 ی مال  ی نامه گواه   داشتن

 کار   یزایفرم و  لیتکم   

 داشتن پاسپورت معتبر و سالم   

 ی تیارائه مدارک هو  

 ارائه رزومه   

  زایو  یها  نهیهز پرداخت

 مه یضم   شه یهم   یمسئله را برا  نیمقاله مهاجرت به گرجستان ا  یاز پرداختن به موضوع بعد  قبل

بر  دیذهنتان کن اگر  نگذار  یا که،  ا  دیمهاجرت خود وقت  از   د،ینکن  قیخصوص تحق  نیو در  بعد 

 . دیمواجه شو  یممکن است با مشکالت  طیدر مح  یریقرارگ

 



 

 

 ل یتحص  قیبه گرجستان از طر مهاجرت 

دارد تا   لیدارند، تما  یبه ثبت نام محصالن خارج   ل یکه تما  ییکشورها  ری همانند سا  ز یگرجستان ن

مشخص شده   ی از کالس ها  ی کیکنند، وارد    یکه انتخاب م   یرا بنا به رشته ا  ی محصالن خارج

 ،ی چون: کسب و کار، روابط عموم  ییها  از رشته  یک یتوانند    یبراساس عالقه خود م  انی. دانشجودینما

ا   یو علوم اجتماع  یگردشگر   وتر،یعلوم کامپ  از رشته  یرشته ها تنها بخش کوچک   نیرا بخوانند. 

قرار   ی محصالن  ار یگرجستان هر ساله در شروع هر ترم آنان را در اخت  ی هستند که دانشگاه ها  یی ها

 ی ها   شگاه دان  یآموزش  ستمیستاده اند. سدهند که قبل تر رزومه خود را به دانشگاه مربوطه فر  یم

فرد به  منحصر  به  ها  ی آموزش  ستمیس  یگرجستان  اتر  ییکشورها  یدانشگاه  آلمان،   ش،یچون: 

آمر  س،یسوئ  س،یانگل و  ولستین  کایکانادا  آموزش  نیا  ی.  لحاظ  از  که  است  تالش  در   ی کشور 

 اند،  گرفته  میکه قبل از اقدام به ثبت نام تصم   یانی. دانشجودیو پربار نما  یرا غن   یخارج  انیدانشجو

خود   یا یبه رو  دنیرس  یتوانند برا  یرشته را در گرجستان بخوانند، خوشبختانه م  نیپزشک شوند و ا

گرجستان   یاز دانشگاه ها  یبرخ  رای. زندیکشور ارسال نما  نیا  ی ها  از دانشگاه  یکیرزومه خود را به  

رشته را  نیا دارنداست و دوست  یپزشک شانیدهند که رشته انتخاب یاجازه ورود م یانیبه دانشجو

که امروزه اکثر دانش آموختگان   یلیتحص   ی ها  هیبرسند. درباره بورس  یبه مدرک پزشک  تاًیخوانده و نها

 ه یگفت که، بورس دیبا رند، یگ ی به مهاجرت م می آن را دارند و به جهت اخذ آن تصم  افت یدر یایرو

 ی دولت  ی ها  هیو بورس  گاهدانش  یها  ه یبورس  ،یخصوص  ی صندوق ها  هیکشور گرجستان به بورس  ی ها

 ییها  ی معدل و برتر   ،یل یبراساس نوع رزومه، نوع مدرک تحص   ی خارج  انی شوند. دانشجو  یم  میتقس

توجه دانش   ی لیتحص   یها   ه ی. بورسرندیگ  ی م  هیآموختگان دارند، بورس  دانش  گر یکه نسبت به د

 یم شتریب ند، ینما عه سال مطال ک یکه قرار است به مدت  ی را بر دروس یو داخل  یآموختگان خارج 

 یها  نه یاز بابت هز  ینگران  گرید  رایشوند. ز  ی بر دروس متمرکز م  ی شتریکند. در واقع، آنان با عالقه ب

. دی خاص ارائه ده   یلیخاست که رزومه    از ین  هیبورس  افتیدر  یبرا  ی خود نخواهند داشت. ول  ل یتحص 

که دانشگاه مدنظر شما در گرجستان   یآن اقدامات  افتیدر  یبرا  دیتوان  یاگر رزومه تان خاص است، م

توان   ی در گرجستان م  ا یسوال دانش آموختگان که آ  نی. در رابطه با ادیکرده است، انجام ده   نییتع

شما   یامکان برا  ن یگفت که، بله ا  دیخواند؟ با  یس یرشته مورد عالقه خود را به زبان همه پسند انگل



 

 

هر سه   دیتوان  ی را دارند، وجود دارد. شما م  نگرجستا  ی لیتحص   ی زایکه قصد اخذ و  یو همه کسان

 ل یزبان تحص   فقط  یخصوص  یاز آن جا که دانشگاه ها  یول  دیزبان بخوان  نیرا به ا  یدرجه دانشگاه

انگل با  یسیرا  اند،  ا  یستیقرار داده  برا   نیدر  نام نموده و   نهینام خود هز  ثبت  یدانشگاه ها ثبت 

متفاوت است. بعد   دیقرار است، بخوان  ی که چه رشته ا  نیابسته به    لیتحص   نه ی. هزدیبپرداز  لیتحص 

دانشگاه   تیبه سا  دیتوان  یم   د، یانتخاب نمود  ل یکه دانشگاه، رشته و منطقه خود را جهت تحص   نیاز ا

و بعد از  د یرشته مورد نظر خود را مورد مطالعه و توجه قرار ده  ق یدق نهیمدنظر مراجعه کرده و هز 

کتان که مدر  یشما تا زمان  د، ی. همان طور که مستحضردیریبگ  یی نها  م یتصم   ل یآن در رابطه با تحص 

که حضور پررنگ خود را در سفارت   نیا  ی. برادیبه سفارت گرجستان برو  دیتوان  ینم   د، ینکن  ل یرا تکم 

تر بر   که قبل  یحتماً مدارک کامل  دیبا  د،یبزن  کی ت  یلیتحص   یزایگرجستان جهت پر کردن فرم و

 ت یبه سا  نیآنال  دیتوان  یاطالع شما م  ی. البته برادی را به سفارت ارائه ده   دیا  دهیچ  گریهمد  یرو

مدارک   ست یو بر اساس ل  د یینما  ه یرا ته  دیکه قرار است گردهم آور  یمدارک  ستیسفارت رفته و ل

 ن یریاقدام نموده اند، مدارک ز  یلیتحص   رشیپذ  یکه تاکنون برا  یانی. دانشجودینیهم بچ  یرا بر رو

که مهاجرت   دیرا بدان  ن یریاند. قبل از پرداختن به مدارک ز  به گرجستان را ارائه داده  اجرتمقاله مه

 یبه ارمغان م  تانیابتدا اقامت موقت و بعد از آن اقامت دائم را برا  لیتحص   ق یبه گرجستان از طر

. دینما  امستخدشما را ا  ی گرجستان  ی کارفرما  دیحتماً با  د، یکه به اقامت دائم برس  نیا  ی برا  ی آورد. ول

باشد. در   یشکن م  لتریمقاالت و مطالعه آنان با ف  ریما مراجعه به سا  هیموضوع توص  نیدر رابطه با ا

 : دییآماده نما  لیتحص   قیمهاجرت به گرجستان از طر  یرا برا  ر یمدارک ز  دیشما با  ، یحالت کل

 یلیمدرک تحص  ن یارائه آخر  

 پرکردن فرم   

 ی لینمرات تحص   زیارائه ر  

 اعتبار  یارائه پاسپورت سالم و دارا  

 یس یارائه مدرک زبان انگل  

 پاسپورت   یو کپ   یتیمدارک هو  یکپ  



 

 

 در گرجستان و گرفتن اقامت  یگذار هیسرما

در   ی ریقرارگ  ی برا  یخوب  شه یدر گرجستان در نگاه اول اند  ی گذار  هیمهاجرت به گرجستان و سرما

کشور و قبل از مهاجرت   نیدر ا  یگذار  هیبهتر است که قبل از سرما  یباشد. ول  یکشور م  نیا  طیمح

 لصناخا  د یتول  ا یو آ  دیکن   یگذار  ه یسرما  دیتوان  ی م  ییکه در چه بخش ها  نیبه گرجستان درباره ا

که گرجستان دارد ما   یتیامن  ل ی. به دلدیینما  قی تحق  اریبس  ر، یخ  ایکشور باال است    نیدر ا  یداخل

بهتر است که در   میهمان طور که ذکر نمود  یول  میکن  یم  ه یکشور را توص  ن یدر ا  ی گذار  هیسرما

انتخاب   ودخ  هیانتقال سرما  یکه گرجستان را برا  یی. معموالً کشورهادیکن  قی تحق  اریبس  نهیزم  نیا

چ  ییشهروندان کشورها  ند، ینما  یم هند،  ا  ه یروس  ن،ی چون:  شهروندان  ب  یم  رانیو  بعالوه  اشند. 

 نیا  ز یعز  انیشما متقاض  یکنند. ول  یگذار  هیدوست دارند در گرجستان سرما  زین  ی عرب  یکشورها

و پرتغال به   ا یناسپا  ونان،یچون:    یی و کشورها  ییاروپا   ی در کشورها  یگذار  ه یکه، سرما  دیبدان  د یرا با

 . باشد  ینفع شما م

 د، یرس  یبه اقامت م  عتریکه سر  نیعالوه بر ا  د،یکن  ی گذار  هیپرتغال سرما  ایو    ونانیمثالً شما اگر در    

 نیشرط حضور در ا  یستیدر گرجستان با  یگذار  هیبا سرما  ی. ول دیریگ  یاقامت بدون شرط حضور م

خود به بخش   هیانتقال سرما  یمهاجرت به گرجستان و برا  یبرا  ،ی. در حالت کلدیکن  تیکشور را رعا

شما   یی. البته دارادیهزار دالر داشته باش  100کشور الزم است که حداقل    نیامالک و مستغالت ا

باشد.   ی به نام کردن سند ملک م  نهیهزار دالر فقط هز  100هزار دالر باشد.    100از    ش یب  یستیبا

شما را ابتدا به   دهملک در گرجستان شما و خانوا  د یخر  ز، یگذاران عز  هیو سرما  ی شگیهمراهان هم 

به اقامت دائم است.   رییسال قابل تغ   10اقامت بعد از    نیرساند که ا  ی ساله م  کی  ایماهه و    ۶اقامت  

 یم   د،یکه وارد گرجستان شد  نیو بعد از ا  دینموده ا  یداریکه ملک خود را خر  نیالبته بعد از ا

 300ملک    دیاگر در کنار خر  کهصورت    نی. بددیری اقامت دائم بگ  عتریسر  یخاص   طیتحت شرا  دیتوان

نقد  ورویهزار   بازار سرما  ی نگیاز  وارد  را  کن  هیخود  را   نیا  د، یگرجستان  دائم  اقامت  کارت  کشور 

کند.   ی که تحت تکلف شما وارد گرجستان شده اند، صادر م  یخانواده ا  ی شما و برا  یبرا  عتریسر

چون: مدارک  یمدارک  یستیکشور شما با  نیدر ا یگذار  هیسرما  ی مهاجرت به گرجستان و برا  یبرا

سال( ارائه   1۸  ریخانواده خود )همسر و فرزندان ز  ت یسند ازدواج و مدارک مربوط به هو  ،یتیهو



 

 

 یحساب بانک  قیاز طر  یگذار  هیسرما  یزایبعد از اقدام و بعد از پر کردن فرم و  دیو حتماً با  دیده 

مسئله   ، یشگی. همراهان هم دیارائه ده   یمال  ینامه گواه  دیو حتماً با  دیخود را انتقال ده  هیسرما

ا  ی گذار  هیسرما بتوان در مورد آن تصم   کیکه    ستین  ی مسئله  با  م یماهه   ی برا  دیگرفت. حتماً 

افراد  یریگ  میتصم  جزئ  یاز  م   یگذار  هیسرما  اتیکه  را  گرجستان  بگ  یدر  کمک  . دیریدانند، 

حضور دارند.   شیاتر  یا   یام آ   سسهاست که در مو  یمهاجرت به گرجستان و افراد  لیمنظورمان وک

 مطرح شده هستند.  ایکند که در کل دن  یکار م  یی موسسه با وکال  نیا

 به گرجستان با ازدواج  مهاجرت 

که با تمام وجود به شهروند   یاست که معموالً افراد  یا  ازدواج مسئله  قیمهاجرت به گرجستان از طر

به دست آوردن اقامت   یبرا  یادهند. البته عده  ی عالقه مند شده اند، مورد توجه قرار م  یگرجستان

. در رابطه دکشن  ینقشه م  ی ازدواج ساختگ  یدهند و برا  ی موضوع را مورد بحث قرار م  ن یگرجستان ا

 میخواه   حی مهاجرت به گرجستان کامل توض  قسمت از مقاله  نیدر ا  ی و ازدواج ساختگ  یبا ازدواج واقع

 یکه مدارک اصل  نیبعد از ا  یخود ذکر کرده است که شخص خارج   نیداد. کشور گرجستان در قوان

 ده ینقشه نکش  ی ازدواج صور   ی ارائه دهد و ثابت کند که برا  ل یم یو ا  امیچون: عکس، پ   ی و مدارک

کشور   نیتواند بعد از ثبت ازدواج در ا  یباشد، م   یآوردن اقامت گرجستان م   دست  است و هدفش به

مهم در رابطه   یلیاقامت دائم و پاسپورت اقدام کند. مسئله خ  یو بعد از چند سال برا  دیسکونت نما

 ی قبل از ازدواج مدت  اً حتم   دیبا  ی است که شخص خارج  ن یازدواج ا  ق یبا مهاجرت به گرجستان از طر

کشور را به دست   نیاقامت دائم ا  ا یزده باشد و اقامت موقت و    کیکشور ت نیحضورش را در خاک ا

از کشور مبدا خود اقدام به ازدواج   میتوان مستق  ینم  ی شخص خارج  کیبه عنوان    یعنیآورده باشد.  

مسئله موضوع تمکن   نی . عالوه بر ادیکرده باش  یرا در گرجستان زندگ   یحتماً از قبل مدت  دینمود. با

  ط یشرا  ی از لحاظ مال  دیبا   ی مهم است. بدان معنا که شهروند گرجستان  ز ین  یمال مناسب    طیو شرا  ی مال

نداشته باشد، اجازه ازدواج با   یخوب  طیشرا  ی از لحاظ مال  یداشته باشد. اگر شهروند گرجستان  یخوب

 ن یبر ا  اریبس  یکه، مقامات گرجستان  دیرا بدان  نیا  یرا ندارد. در رابطه با ازدواج صور  یشخص خارج

 ی کنند. در حالت کل یموضوع حساس هستند و بعد از متوجه شدن شما را از خاک کشور اخراج م 



 

 

 ی که زندگ  دیاجازه دار  د، یمقاله مهاجرت به گرجستان آمده است را داشته باش  ریکه در ز  یطیاگر شرا

 .دیآغاز کن  ی مشترک خود را با شهروند گرجستان

 تبر به ثبت برسد.اداره ثبت مع  کیدر    یستیازدواج دائم با •

 است را بلد باشد   ی که گرج  یزبان گرجستان   یستیازدواج با  ی متقاض •

 سال پشت سر هم در گرجستان حضور داشته باشد  ۵  یستیبا •

 گرجستان را کامل از بر باشد   نیقوان  یستیبا •

بنا به   تیتابع  افتیبعد از در  یکه اگر شخص خارج   دیآ  شیپ  تانیسوال برا  نیحال ممکن است ا  

شخص   ر،ی خ  ر؟یخ  ایشود    یباطل م   تشیتابع  رد،ی طالق بگ  یآمده از شخص گرجستان  شیپ  طیشرا

که آماده مهاجرت به   ن یا  یبرا  ، یدهد. در حالت کل  ی را از دست نم   تشیبعد از طالق تابع  یخارج

 .دی را ارائه ده   نیری مدارک ز  یستیبا  د،یازدواج شو  قیاز طر  انگرجست

هستند.   ی راض  ی شما از ازدواج شما با شخص خارج  ن یکه نشان دهد، والد  د یارائه ده   یمدارک •

 است.  ی سال اجبار  1۸تا   1۶ یمدرک در بازه سن  نیالبته ارائه ا

 د ی مدارک طالق را ارائه ده   یستیبا  د،یا  قبال ازدواج کرده و طال گرفته  اگر •

کردن ازدواج    یقصد رسم  یکه نشان دهد شما و شخص خارج   دی را پر کن  یفرم   دیشما با •

 . دیخود را دار

 به گرجستان با تولد فرزند  مهاجرت 

کنند.   یمهاجرت انتخاب م  یفرزندان خود هستند راه تولد را برا  ندهیکه به فکر آ  ی معموالً اشخاص

 رندیکشور مقصد را بگ  تی تابع  د، یآ  ا یکه فرزندشان به دن  ن یکه قبل از ا  رندیگ   یم  م یمعموال آنان تصم 

توانند   ینم   ند،مند هست  که به گرجستان عالقه  ی . اشخاصرندیقرار گ  تیمورد حما   قیطر  نیتا از ا

 ایکشور به دن  نیا  یها   مارستانیاز ب  ی کیفرزندشان که قرار است آن را در    یکشور را برا  نیا  تیتابع

کشور   نیکه اقامت موقت ا  یدهد. اشخاص  یتولد به آنان نم   یزایکشور و  نی. در واقع ارندیآورند، بگ

ن دارند  دن  ی نم   زیرا  به  محض  به  برا  ایتوانند  فرزندشان  تابع  فرزند  یآمدن  زرندی بگ  تیخود   را ی. 

 ینم  تیتابع  طیمتولد شده در مح  انیاز خارج  ک ی  چی و به ه   رفتهیخون را پذ  ستم یگرجستان س



 

 

 کایمهاجرت به آمر  زانی خوب ما به شما عز  یلیخ   شنهادیپ  قیطر  نیاز ا  ت یگرفتن تابع  یدهد. برا

 د،یآ  ایکه به دن  نیبه محض ا  مافرزند ش  د،یبرو  کا یمهاجرت به گرجستان به آمر  یاست. اگر به جا

که اقامت   یفرزند  نی. الزم به ذکر است که والدردیگ  یم  تیسال تابع  نیاقامت گرفته و بعد از چند

که قبل از تولد فرزندشان اقامت   نی. مگر ارندیبگ  ت یتوانند اقامت دائم و تابع  ی نم   رد،یگ  یم  تیو تابع

خاک است، به طفل   ستمشیکه س  ن یا  لیبه دل  کا یرکشور مقصد را داشته باشند. آم  ت یدائم و تابع

 ی نم   تیآمدن تابع  ایکه، فرزند شما به محض به دن  دیرا بدان  نیا  ی دهد ول  ی آمده پاسپورت م  ایبه دن

کشور    نیکه قوان  نیدرباره ا  د،یشیندیتولد ب  قیکه به مهاجرت از طر   نی. بهتر است قبل از ا ردیگ

خود   ی بانک اطالعات  مه ی و اطالعات مهم را ضم   دییق نمایتحق  ار یبس  ست،یمقصد در خصوص تولد چ 

 .دیینما

   یپناهندگ قیبه گرجستان از طر مهاجرت 

شوند که قبل از مهاجرت خود   ی آماده م  ی پناهندگ  قیمهاجرت به گرجستان از طر  ی برا  یاشخاص

 ر یمس  ن یا  چگاهیکردند، ه   یم  ق یاگر تحق  رایاند. ز  نکرده  ق یکه انتخاب نموده اند، تحق  ی ریدرباره مس

شما را  ی د. پناهندگکردن  یکشورها انتخاب نم  گر ی مهاجرت به د ا یمهاجرت به گرجستان و  ی را برا

که به   یدوست ندارد شخص   ی کشور  چی. در واقع ه دیکند که دوستش ندار  یم  لیتبد  یبه شخص 

زده است را  کیکشور ت  طیحضور خود را در مح  زایبدون و کبارهیسفارت کشور مراجعه نکرده و به 

 تاقدام به مهاجر یقانون ق یاز طر یخارج  ن یکشور ها دوست دارند که مهاجر ی کنند. تمام ت یحما

 نده یشما را به آ  یپناهندگ  قیمهاجرت به گرجستان از طر  ی شگیو همراهان هم   زی. دوستان عزندینما

  طیشرا  م، یکن  یم  ه یتوص  دیرا ندار  رها یمس  گرید  قی مهاجرت از طر  طیرساند. اگر واقعاً شرا  ی نم   یآفتاب

 دهیدست آمده د  هب  قاتی . طبق تحقدیمهاجرت اقدام کن  یخود را از همه لحاظ ارتقا داده، سپس برا

به علت   یرا داشته اند، ول  یقانون  ی روش ها  گریمهاجرت از د  طیاز اشخاص پناهنده شرا  ی شده، برخ

 ی د. حتکشور مقصد انتخاب نموده ان  طیحضور خود در مح  یرا برا  ر یمس  نیا  ی نداشتن اطالعات کاف

ما در مقاله   دیر را انتخاب نکنیمس  نیا  م،یکن  یم  هیتوص  د،یا  اگر در کشور خود مورد آزار قرار گرفته

 شتر یکه ب  نیا  یتوان به گرجستان رفت. برا  یم  ق یکه از چه طر  میکرد  انیب  زانیحاضر به شما عز



 

 

ارتباط گرفته   شیاتر  یا  ی موسسه ام آ  نیاست که با مشاور  نیما ا  هیتوص  د،یبدان  ریمس  نیدرباره ا

 . دیمهاجرت خود بگذار  ان یو آنان را در جر

 هنرمندان  یبه گرجستان برا مهاجرت 

توانند به   ی هنرمند هستند، م ایکه شغل خاص دارند و نامشان در مجله ذکر شده است و    یاشخاص

افراد خاص   یقانون  یزایو  ق یقرار دهند، از طر  یرا مورد بررس   یمهاجرت   یها  ر یمس  گر یکه د  نیا  ی جا

 ی کار   یزایافراد خاص همانند و  ی زایکه و  دیبدان  د یرا با  نیا  زانیشما عز  یوارد کشور مقصد شوند. ول 

ن  ی پرمتقاض  ی لیتحص   یزایو  ا یو   پر کاربرد  تعداد محدود  یزای. وستیو  را فقط  از   ی افراد خاص 

 یم  د،یهست  یاست. اگر فرد خاص   کایکانادا و امر  ش،یآنان اتر  نیبهتر  دهند که  یکشورها ارائه م

که نام آنان   ییاکشوره   انی در م  د،ی. همان طور که مالحظه نموددیکشورها اقدام کن  نیا  یبرا  دیتوان

  ی عنیاست.    امدهینام کشور گرجستان ن  م،یقسمت از مقاله مهاجرت به گرجستان ذکر نمود  نیرا در ا

نکرده است. در   یخاص دارند، طراح  ییکه توانا  یحضور افراد  یرا برا  ییزایو  نی کشور هنوز چن  نیا

اقدام کنند.   م،یکه ذکر نمود  یخاص یکشورها   یتوانند برا   یکه خاص هستند، م  یافراد  یحالت کل

کارت را   نیبودن گر  طیبه شما در صورت واجد شرا  کا یآمر  د، یاقدام کن  کای افراد خاص آمر  یاگر برا

 ن ییتع  یخارج  یکه کشورها  یسه شرط از ده شرط  یستیبودن با   طیواجد شرا  یکند. برا  یاعطا م

 ن یشرط کدامند. مهمتر  3که    میاداده    حیکامل توض  گرید  یها  . ما در مقالهدینموده اند را داشته باش

کسب کرده   ییباال  اریص خود و شغل خاص خود حقوق بساز رشته خا   دیاست که نشان ده   نیآنان ا

 نیچند  یکه دارا  ییمن ها  نس یزیکه نامتان در مجله و روزنامه آمده است. البته ب  دیو نشان ده   دیا

 یمحققان م  ایاقدام کنند و    زایو  نیا  یتوانند برا  ی م  زیباشند و شناخته شده هستند، ن  یم  نسیزیب

 ی اطالعات  گری. بهتر است با خواندن مطالب دندیاقدام نما  زایو  نیا  یمختلف برا  قاتیتوانند با ارائه تحق

ما آمده است،   یها   که در مقاله  ی اطالعات  ی . تمامد ییذهنتان نما  مهی را که مهم و به روز هستند، ضم 

تا اطالعاتتان   د ییود نماذهن خ   مه یضم   ز یاست آنان را ن  نیه ما ایباشند که توص  ی تازه و به روز م

 کند.  دا یپ  شی افزا  زاینوع و  نیدرباره ا

 



 

 

 در آن یزندگ یها نهیدر گرجستان و هز یزندگ

بخش از مقاله مهاجرت به گرجستان   نیدر کشور گرجستان را قرار است در ا  ی زندگ  یها  نهیهز

نه تنها  ز ی. دوستان عزدیبپرداز نه یچقدر هز یستی با ی اقالم ضرور د یخر  یکه برا  مییو بگو میبشکاف

ه یاز سرما  یمیبخش عظ  دیشما با  گرید  ی مهاجرت به کشورها  یمهاجرت به گرجستان، بلکه برا  یبرا

 د،یشما موظف  یاقالم مصرف  نهی. چرا که عالوه بر هزدیاختصاص ده   یزندگ  یها   نه یخود را به هز

خبر خوش   ی. ولدیماهانه بپرداز  د،یکه از آن خانه را اجاره کرده ا  یاجاره خانه را به شخص   نهیهز

 یلیخ  نهی. شما با هزستی باال ن  یلیخ  یاقالم مصرف  نهیاست که اجاره ملک در گرجستان و هز  نیا

که اجاره مسکن در حومه شهر و در   نی. درخصوص ادیکن  یدر گرجستان زندگ  دیتوان  یم  زیکم ن

 د، یبپرداز  نهیهز  یاقالم مصرف  دیخر  یبرا  دیکه شما چقدر با  نیخارج شهر چقدر است و در خصوص ا

 .میو اجاره مسکن پرداخته ا  ی اقالم مصرف  یاصل  مت ی و به شرح ق  میداده ا  ح یتوض  نیریدر جدول ز

 قیمت به یورو  هزینه های زندگی 

 4.۶۵ رستورانیک وعده  

 13.4 اینترنت پرسرعت ماهانه 

 0.74 یک لیتر گازوئیل 

 1.1۸ عدد تخم مرغ   12

 0.3۶ لیتر بطری آب  1.۵

 1.02 رنج سفید بکیلو    1

 292 خوابه در مرکز شهر 1اجاره مسکن 

 1۸7 خوابه خارج مرکز شهر  1اجاره مسکن 

 

 مهاجرت به گرجستان نهیمتداول در زم یها پرسش

 گرجستان شد، کدام است؟   طیآن وارد مح  ق یتوان از طر  یکه م   ی راه   ن یراحت تر 

 ی لیتحص   



 

 

 افت؟ یباال دست    اریتوان به سود بس یدر گرجستان م  ی گذار  ه یبا سرما  ایآ   

آگاه   ل یاز وک  ی گذار  هی سرما  ی . بهتر است برادیکن  ی م  ی گذار  ه یسرما  یدارد در چه بخش  ی بستگ  

 . دیریبه مهاجرت کمک بگ

 خود ساخت؟   ی برا  یو درخشان  یآفتاب  ندهیتوان آ  یبا مهاجرت به گرجستان م  ایآ   

 .دیدهند، برو  یارائه م  یعال  یزندگ  ت یفیکه ک ییاروپا  ی گرجستان به کشورها  یبهتر است به جا   

 کشور به دست آورد؟   نیا  طیکار در مح  قیتوان اقامت گرجستان را از طر  ی م  ایآ   

 .  دیسال کار کرده تا به اقامت دائم برس  ن یچند دیکشور با  نیا  ن یطبق قوان  دیبا  ی ول  بله،

 مهاجرت به گرجستان  نهیدر زم یانیپا سخن

 نیمقاله ا انیبهتر است قبل از پا د،یا دهیقسمت از مقاله مهاجرت به گرجستان رس ن یحال که به ا

 ی لیخ  ندهیشما را به آ  ییاروپا  ی که، گرجستان مانند کشورها  د یذهن خود کن  مه ی ضم   ز یموضوع را ن

 ارتانی را در اخت  ییباال  ی لیخ  یسبک زندگ  یخارج  ی کشورها  دیخواه   یرساند. اگر م   ی روشن نم 

 ش،یاتر  س، یچون: انگل  یی کشورها  ی بهتر است که برا  د،یقرار دهند و از امکانات مدرن بهره مند شو

که شما را به اروپا   ییرهای. تمام مسدیاقدام کن  یی اروپا  یکشورها  ریو سا  سیآلمان دانمارک، سوئ

کشور مقصد  نیطبق قوان دیرساند. البته اگر با یم  زیشما را به اقامت دائم ن ی رساند بعد از مدت یم

د، شما را به اقامت باش  ی اگر درخواست داده نشود و قاچاق  ی. ناگفته نماند که پناهندگدییاقدام نما

تابع و  م  ینم  تیدائم  اگر  حال  روزه   د ی خواه   یرساند.  همه  گرجستان   به  مهاجرت  درخصوص 

موسسه   نیبا مشاور  د،یود به مهاجرت نم   م یکه تصم   ی بهتر است، از روز  د،یی اطالعاتتان را به روز نما

شما   یمهاجرت به گرجستان را برا  دیجد  نیکه قوان  د ییتماس گرفته و به آنان بگو  شیاتر  ی ا  یام آ

 باشند.   ی به روز م  ی که در مقاله مهاجرت به گرجستان آمده اند،  همگ  یدهند. البته مطالب   ح یتوض

 

 


