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 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم

 82331253300   –خرداد،دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم  51آدرس:سمنان،دامغان،میدان 

 

 

 :ایتالیا

 

 اخذ ویزای تحصیلی

 اخذ ویزای کار

 مهاجرت از طریق ازدواج

 مهاجرت از طریق تولد فرزند

 سرمایه گذاری

 :سرمایه گذاری در ایتالیا

  :سرمایه گذاری در ایتالیا دو حالت دارد

فردی که میخواهد سرمایه گذاری انجام دهد تمامی مراحل انجام کار از جمله ثبت شرکت و راه اندازی 

کسب و کار را خودش انجام میدهد برای شروع کار شما باید یک طرح اولیه برای بیزینس خود ارائه دهید تا 

 .اداره مهاجرت آن را بررسی کند

 

در این حالت شخص بیزینس را به صورت آماده میخرد. این روش کمی آسانتر میباشد اما باید در مورد 

 .سابقه شرکت تحقیق کرده و در صورت مثبت بودن این کار را انجام دهید

سال دیگر  3ثبت بودن فعالیت ساله صادر میشود و در صورت م 2برای سرمایه گذاری در ایتالیا ابتدا ویزای 

 .میشود تمدید
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 :مزایای سرمایه گذاری درایتالیا

 

 سال 5امکان اخذ اقامت دائم پس از 

 

 امکان اخذ ویزای پیوست برای اعضای خانواده

 

 امکان تردد در کشورهایی که ویزایشان شنگن است

 

 سرمایه گذاری محدودیت سنی ندارد

 

 بان انگلیسیالزامی نبودن ارائه مدرک ز

 

 :مهاجرت به ایتالیا از طریق تولد فرزند

 

 

اگر مادر ایتالیایی و پدر غیر ایتالیایی بوده باشد  8491طبق قانون تولد در ایتالیا تا قبل از تاریخ اول ژانویه 

تعلق  تابعیت ایتالیا به فرزند تعلق نمیگرفت اما بعد از این تاریخ به فرزند مادر ایتالیایی تابعیت ایتالیا

 .میگیرد

 :در موارد زیر تابعیت ایتالیا به فرزند متولد شده تعلق میگیرد

 

اگر پدر و مادر نوزاد تابعیت ایتالیا را داشته باشد فرزند متولد شده به صورت خودکار تابعیت ایتالیا را 

 .میگیرد

 .اگر پدر و مادر نوزاد مشخص نباشد

 .ا داشته باشدفرزندی که پدر یا مادرش تابعیت ایتالیا ر
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 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم
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 :مهاجرت به ایتالیا از طریق ازدواج

 

یکی از راه های مهاجرت به ایتالیا و اخذ تابعیت ازدواج با شخص ایتالیایی میباشد و فرقی نمیکند که مرد 

ایتالیایی با زن غیر ایتالیایی یا زن ایتالیایی با مرد غیر ایتالیایی ازدواج کند در هر دو مورد اشخاص میتوانند 

درخواست تابعیت ایتالیا دهند. شما پس از ازدواج با فرد ایتالیایی با پر نمودن فرم های مربوطه و آماده 

  .کردن مدارک مورد نیاز میتوانید تقاضای تابعیت ایتالیا را دهید

 

ست اگر شما در ایتالیا به مدت دو سال با همسر ایتالیایی خود زندگی کنید میتوانید برای اخذ تابعیت درخوا

 .دهید و اگر شما فرزندی داشته باشید این زمان به نصف کاهش میابد

 

 :نیاز مورد مدارک –مهاجرت به ایتالیا از طریق ازدواج 

 

 شناسنامه صادر شده از کشور مبدا + ترجمه شناسنامه

 پر نمودن فرم تقاضا که بایستی تمامی مواردی که شامل اطالعات شخصی فرد میباشد پر گردد

 سابقه کیفری شخصترجمه 

 رسید پرداختی 

 با  ترجمه ی ایتالیایی کپی از اطالعات شخصی متقاضی

 :مهاجرت به ایتالیا از طریق ویزای کار 

میباشد. یکی از روش های مهاجرت به ایتالیا اخذ  1امروزه ایتالیا یکی از کشورهای پیشرفته و جزو گروه 

سال میتوانید برای اخذ شهروندی ایتالیا  9پرداخت مالیات بعد از ویزای کار میباشد و شما با زندگی ، کار و 

اقدام نمایید. شما برای اخذ ویزای کار ابتدا باید کارفرمایی در ایتالیا پیدا کنید که برای شما دعوتنامه کاری 

پیدا نشد  ارسال کند که برای انجام آن ابتدا باید سه ماه آگهی استخدام در ایتالیا بدهد اگر شخص مورد نظر

آگهی به مدت سه ماه در اتحادیه اروپا داده میشود و بعد از آن میتواند دعوت نامه کاری را برای شما ارسال 

 .کند

با توجه به اینکه اخذ ویزای کاری ایتالیا سخت و پیچیده میباشد توصیه میشود که متقاضیانی که ایتالیا را 

ویزای تحصیلی ایتالیا اقدام نمایند و پس از اتمام تحصیل برای  برای اقامت خود انتخاب نموده اند ابتدا برای

 .کار اقدام کنند


